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 ָאקטיווק ּבייל

 .גגיר ןַא גניר

 גָאלרַאפ - עכּולעמ
 עניַארקּוא ןופ
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 שי
 ןס 47

 !ישטיווצ -- ישטיווצ

 --יירעשטיווצ ,ישטיווצ ,ישטיווצ
 .יינסָאדּפא ןיוש טמּוק גנילירפ
 ,עסיורג לגייפ
 ,עניילק לגייפ
 עכעליירפ עלַא
 ענייש ןּוא
 ,יירעשפיווצ ַא טימ ןעמּוק
 ..יינסָאדּפא גנילירפ ןטימ

 ?טייל - ערוועכ ריא טילפ ןענַאװנופ --
 ,טייוורעדנופ ,ישטיווצ ,ישטיווצ --
 ,רעדנעל יד ןּופ
 ,רעדלעפ יד ןּופ
 ,רעדלעוו - םערָאד עמערַאװ יד ןּופ
 ,טײװרעדנּופ ,ישטיווצ ,ישטיווצ
 ,טייל --ערוועכ ,רעדניק ,ךייא ּוצ

 לי



 רָאי .ירפ

 סח

 ,רעסַאװ ןיא רעטניוו רעד
 ,ןעגנאגעצ רעסַאװ ןיא
 טכַאנאּב ןּוא גָאטאּב ןשאוו ןרעסַאװ
 ,ןסַאג ןּופ רענייטש
 ,רעטסַאלפ ןּוא רענייטש
 .טכַאנאב ןּוא גָאטאּב ןשאר ןרעסאוו

 -- טייטש ןּוז יד ואוו ,טרָאד
 ,רעדניק יד ןעייטש
 -- רעדניק יד ואוו ,טרָאד
 ,טציא ןיוש גנילירפ זיא
 --,רעדניק רַאפ ךיז טיירג ,ןכיוה עכיוה ןיא
 !ץילּב רעקיטכיל ,ןגיוּב רעקיּברַאפ

 ?ךעליירפ טינ ןעד זיא
 ,ןסיורדניא ךעליירפ זיאיס
 -- ןסיורד ןיא ךעליירפ זיאיס
 !ןּוז רעד ףַא טייג עמ
 :טלייצרעד רענייטש ּוצ רעסַאװ סָאד עליפַא
 -- ןסיורד ןיא ךעליירפ זַא
 !ןּוז רעד ףא טײג עמ



 ןּבלאווש

 טנַאװ רעד ףַא רעטסנעפ םעד ַאּב
 ,ןענַארַאפ טסענ ַא זיא
 טסענ ןופ לכעלעווש םעד ףַא
 .ןענאטשעג ּבלאווש ַא זיא

 ,טייטש לּבלעװש ַא ּבלאווש ןּבעל
 .ןריצ ךיז סע טנרעל
 ,סיוא ךיז ּבלאווש םעד ןופ טנרעל
 .ןריפ ךיז ףרַאד עמ יו

 ןוז רעסַאלּב ַאֹּכ ןעק עמ יו
 ;ןלַארטש יד ןּפַאטנָא
 ,טײנקרַאפ עמ ןעמייל ַארַא'ס
 .ןלאפ ךעלטנעוו יד ןעוו

 ,געוו םעד סיוא ךיז טלעטש עמ יו
 .ןעמּוק ןטייצ יד ןעוו
 ,ךרוד ןעמ טילפ רעדנעל עכלעוו
 .ןעמולּב ןוא גרעּב עכלעוו



 ,ּבלַאװש םעד סיוא לּבלעװש סָאד טרעה
 .לקע ןטימ וצ טּפַאלק

 ,ּפָארַא ילפ ַא דרעירד ףַא דלַאּב -
 .לקערּב ַא ןּביולקפיוא

 --!ּפָארַא ילפ ַא ױזַא טינ --
 --עמַאמ יד םעד וצ טגָאז
 --,טאלג ןכַאמ טעּברַא ןייד טספרַאד
 ...ןעמַאזוצ רימ טימ ילפ
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 עלעקשטיר סָאד

 :עלעקשטיר א ךיז טלמרּומ
 ,רּומ ,רּומ --
 :עלעדנייטש ַא םעד ןעמ טפרַאװ
 .רּוּב ,רּוּכ --

 :עלעגיצ ַא רעהַא טמּוק
 .ּפּוה ,ּפּוה --
 :עלעקשטיר סָאד ןייא דלַאּב טדַאל
 ּפּוז ,ּפּוז --

 :עלעגיצ סָאד ךָאנרעד טקנַאד
 .עמ ,עמ --
 :עלעקשטיר סָאד דיירפ טימ טכַאל
 .עכ ,עכ --

 :עלעקשטיר סָאד ,ךָאנ סָאד טרַאװ
 ,טצילּב ,טצילּב
 ,לכּוטסַאּפ ַא רעהַא טמּוק
 .טציז ןּוא
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 :עלעיורטש ַא טימ רע טּפּוז
 .ףירט ,ףירט --
 :עלעפייפ םּוצ דלַאּב ךיז טּפַאכ
 !ףיּפ ,ףיּפ --

 :ךעלעָארק ןעיירש ,ןיוש טכַאנ
 .ַארק ,ַארק --
 :עלעקשטיר םעד שָארפ א טסירג
 .ַאווק ,ַאווק --

 :עלעקשטיר םעד ,טּוג םעד זיא'ס
 !ַאוו - ָא --
 :עלעקשטיר סָאד ,סע טלעּבעלּב
 ...ַאכ ,ַאכ --



 עינָאלָאק - רעמוז

 ,רעּביל רעמּוז ,ןיוש זיא רעמּוז
 .רעּבירא דלַאװ ןיא רימ ןרָאפ

 .סייה רעייז ןיוש טָאטש ןיא זיא'ס
 יו סעפעג סָאד ןקאּפראפ טמענ --

 !ףיול ןגָאװ ןכָאנ ,קישטּבַאר --
 !ףיורא טמענ לּבייט סָאד רָאנ --

 !סיוא טרָאד טּוג ךייא טצעז ,רָאנ טעז --
 !סיורא עלעּבײט סָאד טלַאפיס --

 ,םענייניא ןָא ךייא טלאה ,רעדניק --
 ,עניילק יד ךעלעקּפַאל יד ַאּב

 ,?זייר ,ּוד ץיז !ץיז ,עקנעל !ץיז ,לשרעה --
 !לזענ ןיא לָאנש ַא טסּפַאכ ּוד ,עז

 --?טצעזאּב ץַאק יד ָאד טָאה רע --
 !ץעק ןופ טינ ןטלַאה ןּביױט
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 ,ןרָאפ ןּוא יז ןרָאפ
 ,ןרָאק םעד סיוא ןלעפ

 .ןָאמ םעד סיוא ןלעפ
 :ןָאה רעלעג ַא טיירק

 !ןָא ןעמּוק רעדניק יד,
 יז ןָא ןעמּוק רעדניק יד,

 ,סיורא יז ןעגנירּפש
 סיוא ךיז יז ןשַאוו
 --ןכָאק סעּפע ןליו ןּוא
 !ןכָארּבעצ ּפָאט רעד זיא

 --!דלאווג ןייק טינ ןעמ טכַאמ
 ,ךעלעכיק ערַאד ךיז טמענ עמ
 ךעלעכיש יד ּפָארא טפראוו עמ
 !דלאוו ןיא אדיאה ןּוא



 טייצ עזָאלנגער

 ,עטרעכיורַאפ ןעלזניא
 ,עטרילָאק - ןשעמ
 ,עטריצַאּב - רעּבליז
 .למיה ףַא ןעמיווש

 ,סנטָאש טימ רעדלעפ
 ,טניוו ןּוא סנטָאש
 .למּוט רענעזנעג ןּוא

 ,ןצנַאט ךעלרעכיוו
 ,סעמייהעּב ןעווער
 ,סעילָאּפָאט ןראד
 --,ןגעוװ ףַא רענרעד

 ןדעי ןּוא םעלַא
 ןנער א ךײ טליװ
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 ןגער ןראפ

 --!ךעלעצימ יד ּפָארַא ךיג
 ,ןצילּב רַאפ ,ןרענוד רַאפ
 !ןסקַאלפ יו ,ךיילג ןּוא ףייטש

 ,ךעלעּפעק ןצענ ןגער לָאז
 ,לּפע יו ןּוא ןרַאּב יו
 !ןסקאוו רעכיג רימ ןלעוו
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 ָאקטיווק 2

 ןגער ןכָאנ

 למיה רעד ןרעטיצ טעװ טָא
 ...ןייג טעװ עלעגער ַא ןּוא

 ,רעניה יד ךיז ןטלַאהַאּב עס
 ,סעכירטס רעטנוא ןגיצ יד ןּוא
 ,רעצעלק רעטנּוא ךעלטניה טימ טניה
 .ךעלצעק יד -- קישטעּפירּפ ןפַא

 ,רעדניק עניילק יד ,רימ רָאנ ןּוא
 - ,ןצנַאט רימ ךעלעקשטיר יד ןיא
 -- .סעּכלּוּב יד ,ךעלגניריוא יד טימ
 ,ןכַאל יז טימ םענייניא ןּוא
 ,ןפיול ייז טימ םענייניא ןּוא
 ! ךייט םּוצ ךיילג

 ,ןעמוק טעװ ןּוז יד --,ךָאנרעד טשרע
 ,עקראטש א רעמ ,עיינ ַא רעמ

 ,ךעלכעד יד ןשּוקסיוא טעוװ ןּוא
 ,ךעלּפעצ יד ,ךעלמענעּפ יד ןּוא
 ,ךעלדיילק ןוא ךעלרעדּולּפ יד ןּוא
 !ךעלּפעק יד ךעלעמילּב יד ןוא
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 !דלעפ ,לדעס ,ןגרָאמ טוג ַא
 --!ןרָאק ןוא םיוּב - לּפע
 ,ןָא יז טקּוק ,ןענָאמ יד טעז
 !ןרָאװעג ןייש יו ,סיורג יו

 ,ָאד ןענָאמ יד טשרע ןטכענ
 ;ײז טזָאלעג ּבאה'כ םענירג ןיא
 --!ייז ןענָאקרעד רעווש זיא טציא
 !עזָאר רעדיילק- לרעּפ ןיא

 ,ךעלעקזּולּב יד ןּופ ןענייש
 .ךעלּפעק ענירג - ?דייא יד
 :ןעמעלא ךעלּביל ןסירג
 .לּפע ,ןרַאּב יד ,דלעפ םעד

 --ָאד ענירג ךָאנ טשרע ןטכענ
 !רעדניצא ןיוש עסיורג
 ,יוזא טָא ןסקַאװ ןלָאז
 !רעדניק עּביל עלא



 ךעלעדניה
 (וויטָאמ רעדמערפ ַא)

 ,רעניה .ילול .,ילוק
 ,ןעילפוצ ןָא ןעמּוק
 ,ךעלעקעז עטיור יד ןיא
 ,ךעלעקעטש ףא ךיז ןצעז
 :ןגערפ ּוצ ןָא ןּכיוה
 --?ןּבעג רעדניק יד סָאװ --
 ,ךעלעּבעּב לּפעט ַא יצ
 ,ךעלסעּברַא לסיּב ַא יצ
 ןטשרעמעלא םּוצ יצ
 ?ןפשרעג לסיש ַא רָאג
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 טייצ -שערד

40 

 ,ףיוה רעטיירּכ
 ,ּביוטש טימ לופ
 --:טיוה - ןרָאק ןוא ץייוו טימ לופ
 ,לעט - ליט ,ףאּפ - ףוּפ
 ,לעט - ליט ,ףַאפ - ףוּפ
 !לעמ טעװ ןייז
 !טיורּב טעװ ןייז

 .טקנַאלּב עילּבאג
 ,טגנאלרעד טקנאלּב
 .גנאג ןלּופ ןיא ןישאמ יד
 ,סעראג יד ןּוא
 ,סעראשזאמ יד

 ,ּפָא ןרָאפ ,ןָא ןרָאפ
 .ּפָאנס ףַא ּפָאנס ןדָאלעגנָא
 ,ךאז ןיא ךאז ןטכָאלפעגנייא
 --טייק ןוא דניק דיירפ ןוא שאר
 !ךארארארט וועטנָאי ַא ןיא



 יאמ

 ץיּפש - רעסעמ טימ
 --:עזָאירעּב רעד ןיא ךָאטש א
 ,ןפירט רעסַאװ ןָא טּביוה

 ...ןפירט ,ןפירט
 דרע רעקידנגנילק ןופ
 --,ןפיט עיולּב זיּב
 ,גנילירפ ,זנּוא ףיורא טמענ
 .ןפיש עטכייל יד ףא

 דרע רעקידנגנילק ןּופ
 --.ןפיט עיולּב זִיּב
 ,ףמאק ָאד רימ ןעגניז
 !ןעגנאזעג - גיז ןעגניז
 ףמאק וצ ףור רעד
 !ןעגנאלרעד דנאל רעדעי זומ
 ףמאק וצ ףור רעד
 :ןעגנאלרעד דנאל רעדעי טּוט
 סורג זיא דנַאל רעדעי ּוצ

 !ןעגנַאגרעד גיז ןּופ



 ,לָאטש סָאד טָאטש ןיא טּביוה עס
 .ןסקאלפ יד ףרָאד ןיא טּבױה עס

 ,טײג עמ
 ,טַײג עמ
 טײג עמ
 טײג עמ
 --,טעטש ,רעפרעד ןּופ
 !טײג עמ
 ! ןסקאוו רימ
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 רעמוז

 -- םוז ,םיז ,םוז
 ,ךעלעגילפ טימ קושז רעד טליּפש
 ,עלעדיפ קניניד א יו
 :עלעדיל ַא גָאט םעד טליּפש
 --.םוז ,םיז" םוז
 ...םולּב יד ךיז טעדיוה עס

 ---:ףיצ ,ףיצ ,ףיצ
 ,עלעּבָאנש טימ טליּפש לגיופ
 ,עלעטיילפ קניניד ַא יו
 :עלעּבָאנק םעד ,טייווק-םעד טליּפש
 --,ףיצ ,ףיצ ףיצ
 ..!ףיט יוזא למיה רעד
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 ןטרָאג ןיא

 --,טנערּבעג - ןיורּב ,טנערּכעג - ןיורּב
 ,טנעה ןוא ךעלמענעּפ עפרַאש
 ,ןטרָאג ןיא ןטעּברַא יעדניק
 ,ָאד
 ,ןטרָאד

 ,ָאד
 --,םוטעמוא ,ןטרָאד
 ,םורא ךעלרעדניק ןעײג
 ,ןגיוּבעג ךעלרעדניק ןעייטש
 :סיוא ןעמ טּבָאיג ,קיטראפ סָאװ ץלַא
 ,סיורג יו ,סעקערוּפ יד ,טעז
 .ןגיוטס עצנַאג --,לּבָאנק ,לּביצ
 .,.ןיירכ םַאּב ךיז טערָאּפ עמ ןוא

 ,טקיטעּפשרַאפ עלעּפַאק ַא ּבָאה'כ
 ...ןײלַא עקטעּפאל ןיימ טגיל



 לכייט םאּב

 ,לרעטאוו ,ּפוילכ ,ּפוילכ --
 ,טלארטשַאּב יוזא טסיּב
 ,עלעסיפ ַא טָא ריד ַאנ
 !טלאק טסיג !ַא

 :ּפוילכ ,ּפוילכ ,ּפוילכ --,
 .ריד ךיז טכאד עס
 : פוילכ ,ּפוילכ ,ּפוילכ
 ,"רימ טימ ליּפש

 ,עלעכייט ,עשז ייה --
 !קיטש וטסכאמ
 ,עלעשוק א טסוט
 .קירוצ טספיול

 ---פוילכ ,ּפוילכ ,ּפוילכ ---,
 י!ןיֹוש רעכיג
 !טלאק טסיּב !א --
 - !יוא ,טינ ליוו'כ



 לּפענ
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 ?רעדיוו ייוש וק יד זיא ואוו ,יוא
 .טרעדינ ,טרעדינ לּפענ רערעוויש
 .דרע יד טקעד לּפענ רערעווש
 !רעהַא םוק ,וד וק ,ינאמ

 ,רעסייוו ןקלָאװ ,לּפענ ,לּפענ
 ,רעזייה ןייק ,ךײט ןייק ָאטינ ,סיוא

 ,ךיור ןסייוו ןיא טײגעצ ץלא
 ,ךיוא ךיא ײגעצ לייוו ַא ךָאנ

 ,ןלָאמש א ּפָאק טימ גראב ַא רָאנ
 ,ןלָאט יד ןיא לּפענ םעד טפראוו
 ,ּפָארא ףיט לּפענ םעד טפראוו
 .ּפָאק ןכיוה ןייז טײרפַאּב ןוא

 ,רעטיול ןוא גרַאּב רעד טרעװ רעלעה
 .רעטיור ,ךעלטיור ןּוא זָאר ,ךעלסאלּב
 וצ טמיווש לָאט -לּפענ ןופ ןוא
 .וק רעזנוא טרָאד גרַאּב םעד וצ



 ןלָאמש םוצ ,ּפָאק םוצ ,גראּכ ףַא טנאּפש
 ,ןלָאט ןופ טפיול לּפענ רעד ןוא
 ,ףיורא ץלא טנאּפש וק יד ןוא
 !ףיוא טײג ןוז ןגעקטנא ריא
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 ףרָאד ןוא טָאטש

28 

 ףרָאד ןופ ןעמ טריפ
 --..טָאטש רעד ןיא סנירג
 קירוצ ןעמ טריפ
 .טָארד ןוא ךעלקירטש

 טָאטש ןיא ןעמ טריפ
 -- .רעטּוּפ ןוא ןרָאק
 קירוצ ןעמ טריפ
 .רעטופ ןקיטרַאפ ַא

 ָאידַאר ַא ךָאנ רעוו
 -- ,קירוצ ףַא טריפ
 ןרעה ןיוש ןעמ טעװ
 .קיזּומ ןוא גנַאזעג

 ,ןסיוו ןיוש ןעמ טעװ
 ,טָאטש ןיא ךיז טוט סָאװ
 ,ןיהא ןעמ טריפ טָאװ
 !קירוצ ןעמ טגנערּב סָאװ ןוא



 ץיה - רעמוז

 ,טנערּב ןוא טָארּב עס
 .טנעּפש ןויּב טנקּורטעגסיױוא עקשטיר יד
 ,ןטָארּב וצ טנייפ ךיז טאה לדיירפ
 .ןטָאש יז טכוז
 ! ןוז ַא --!עפ
 ,ןקור םעד טָארּכ
 -- ,טנקירט לזענ'ס
 ,ןקּוק ּוצ ריא ןגיוא ןיא טינ
 !ןּוט סעּפע ריא ןָאק עמ טינ
 !רעטָאק זיא טָא
 --:וטסניימ יו ,גָאז
 ,םענייניא עלא ךיז טמענ עמ ןעוו
 םענייכש עלא ןּופ טניה ןּוא ץעק
 ,ןּוז רעד ףַא
 ;ןטיונ יז ןוא
 ,ןטעלג רָאנ לָאז
 .לעוש יד ןעמערַאװ רָאנ לָאז
 ,ןטעלּפ זנוא ּפעק יד ץיה טימ טינ
 !לעפ יד ןענעפרַאס זנּוא ןּוא
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 .טע --ָאד ןיילא ןייא טסיּב רָאנ
 !טעקּוּב ,טפָאּפ רע ,טנּוה רעד ןוא
 ,גנוצ טלּבמָאּב ,ןטייז טימ טכָאפ
 -- ,גנוי ַא .ַאזַא טנּוה זיא ןיילק
 --:ןפיוה רעּביא ןּוט גָאי ַא ךיז
 ,רעדניק ןוא ץעק ןוא ,ץעק ,סרעטָאק
 --עדנילּב ךָאנ ךעלעטניה ןוא טניה
 -- ןפּורּוצפיונוצ ןעמעלא
 ןּוט סעּפע ךָאד לָאז עמ זַא
 !ןוז ןגעק
 !רעניײמעג טנוה ַא ,טעקוּב ,ךע
 .רענייא טסיּב ּוד ,רעטָאק רָאנ וד
 " ..?א
 !?ןּוט למירד ַא רָאג ךיז טסייג

 ,לדיירפ עניילק יד ,ןײלַא לייוורעד
 ...לטיילפ ַא יו -- ןיוש ףָאלש ןופ טפייפ
 ...ַאש



 רעמוז ףָאס

 -- ארק - ארק --
 .ןָאמ רעד טליופיס

 ןעארק ןעקארק
 .ןָאק א ןיא

 סעּבַאשז ןעקאווק
 :גערּב םעד ףַא
 --ַאווק -ָאווק --
 ,.געט עטצעל

 -- עמ עמ --

 .טזָאלּב ןפָאצ
 רעמעל ןקעמ
 .זָארג םעד ףַא

 ,רענעה ןעיירק
 :סיורג ןוא ןיילק
 -- וק * ירק --

 !סיוא רעמוז
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 גאט -ןעיסָא רעטשרע

 ,געט - רעמוז עטצעל
 .רענעש ןטייווצ ןופ רענייא
 ,ןסיורד רעקיטכיל
 .עזיולּב ךעלעסיפ
 -- געט
 .רענעה עקינוז יו

 ,ךיז ןטלאה ךעלעדניה
 -- עקָאװק רעד ןּבענ
 ,ענייש יד ,ןעָאש
 .ןפקָא ןוא ןעגנירּפש
 ,ןסאג יד רעּביא
 לקיל םעד רעּביא
 ךרוד ייז ןעגנירּפש
 ,לקירּב עקנילָאמש סָאד

 געט ךיז ןדניּב
 .עסייוו ,עמערַאװ
 געט ךיז ןדניּב
 .ךעלדנעּב טימ יװ ןוז טימ
 ...ךעלדנעה ,ךעלעדניה
 ...ךעלדנעה ,ךעלעדניה



 אקטיווק 3

 ,טכַאנ ַא רעּבָא
 .ערעווש ַא טכַאנ ַא
 ,טכַאנ ַאזַא טמוק
 .ןרעה ךיז טזָאל ןוא

 ,טכַאנ אזא טמוק
 ,ךעיוק ןוא שַאר טימ
 ,טכַאנ יד ןָא טלַאפ
 .ךעיומ םעד טלאּפש ןוא

 ,טכַאנ יד ןָא טלַאפ
 ,סרעּבױר סעטּפָאכ יו
 טלַאנק ןּוא טליּפש
 טרעּביױרד ןּוא טכארק ןוא

 ,רעמיוּב יד ןעשזריה
 .דרעפ ,רעּבױר
 .דרע יד טצכערק

 ,ןסיורד רעד ןגרָאמ ףַא
 .גָאלק א ,ןכָארּבעג
 -- ,ןעיסָא ןופ ּביוהנָא רעד
 .גָאט רעטשרע



 ירפצנאג

 5 טי

 -- ,קיטסאל ,קיטסאה
 ,סיוא ךיז יצ
 ,דלאּב ןָא ךיז וט
 !סױרַא ײג

 ךָאד גָאט רעד לייוו
 ,טייוו ןיוש טלאה
 טרעדליּפ ןוא טצנאט
 .טייצ ַא ןיוש

 ךוטסַאּפ רעד ןיוש
 ,יֿפ יד אֹּב
 ךעלגרעּב ַאּב ןוז
 .ינק יד ףַא

 ןעמולּב ףַא יוט
 ,דָאס םנופ
 זיא ָאלּב - למיה
 .דָאר עסיורג



 בא

 יז לוש ,ןפָא

 עוואכ 2

 אוו ףַא 0 .ריד 0 :
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 ענומָאק

 ,ןיירא דלאוו ןיא לייט ַא ,רימ
 ,ןײרַא ךיק ןיא לייט ַא ,יײז

 !ןייז טעװ ץלאה --
 !ןייז טעוו ּפוז --
 ,ןייפ ךיילג שיט םוצ רימ עלא
 ןקַאמשעג ּפּוז ןסע רימ ןלעו
 .ןקַאּב עדייּב ףַא

 ,ןעקנורטעגּפָא ,ןסעגעגּפָא
 .ןעגניז עלא -- ,ןּבילקעגוצ
 ,ךוּב םוצ רעוו ,דָאר ןיא רעו
 ,טאטשראוו םוצ רעוו
 --.ךוט ןוא רעש
 ,טסול טימ קידנעוט ךעליירפ
 ,טסולג לצרעה ןייז סָאװ ,רעדעי

 -- ,קידעּבעל זיא גָאט רעד ּביױא
 ,קירעפעלש טנװָא רעד זיא
 ...קירעפעלש ...קירעפעלש
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 ןעיסָא

 ,סעלעּביצ ןיוש טיירגעגוצ ךיז
 ,לפָאטרַאק ,סעקערוּב ןוא
 ןָא לוויטש יד טוט רעטעפ רעד
 .לפָאטנַאּפ יד סיוא טוט ןוא

 וצ ןגָאװ םעד טיירג רעטעפ רעד
 ,סעטָאלּב ףַא ןוא סעטָאילש ףַא
 ךעלּפולוט ףַא טגייל עמומ יד
 .סעטאל עטוג ,עיינ ןיוש

 ,ױזַא םוא טײג טנוה - עקריס ןוא
 ;סעּפאל עטרימשעגסיוא טימ
 ,לקיטאטס ַא --עלעדניה סָאד
 !סע ּפַאכ שטָאכ ןוא סע םענ שטָאכ

 ,רעקינייװ ןדער עלא ןוא
 (:עמוטש ןרעו ןענָאק ייז)
 ,קידנגייווש טעּברַא רעטעפ רעד
 !עמומ יד ךיוא עליפַא

97 



 ,טצענ
 ףַא ןעקרופ :

 ןטיוה יד ךיז ןלייש ה על ךעלעמיוּב א
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 טאטשראפ ןיא יַאוומארט

 -- ,טָאטשרָאפ ןיא זנּוא ַאֹּב ,יע
 !יַאװמַארט ַא ןיוש טייג

 !יַארַאל -יַאל יַארט

 ,טעּפָאילשעג ץּומש ןיא טשרע
 ,טנּוה ַא יו טעּפָאסרַאפ
 ךעלכיש יד רַאפ טעכיוא
 !טנּוזעגמוא עדאווַא

 ,ןשטנעמ טימ טּפָאטשעגנָא
 -- .יַאװמַארט רעד ךיז טגָארט

 !יַארַאל -ַאל -יַארט

 ,ןדָאװַאז יד ּוצ ךיילג
 ,טגנערּב רע רעטעּברַא יד
 ךעלטעג עניילק יד ףַא
 !טגנעהעצ גנַאלקעג - גנילק

 -- ,טָאטשרָאפ ןיא ונוא ַאּב ,יע

 !יַאװמַארט ַא ןיוש טײג

 !יַארַאל -יַאל -יַארט
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 דאּב ןיא
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 -- ,רעטניוו וצ ןיוש טײג עס
 -- .ךָארק ַא ןוא ךירק ַא
 סעכירטס יד ןעמ טכירַאפ
 .ךָאל םעד ןוא ךָארּב םעד

 רעטניוו ףַא ןעמ טדניּבראפ
 .דָאס ןיא ךעלמיוּב יד
 ,ןָאט יג ַא ךיז טסולגיס ןוא
 .דָאּב ןיא ןערַאּפ ךיז

 ,ןעלסעק יד ןציה עס
 :טנערּכ עס ןוא טָארּב עס
 ,רעּבײל יד ןענערּב עס
 .טנערק יד ןעמּורּב עס

 ,קנעּב - ץיווש יד ףַא טצכערק עמ
 ,קּוטס - קוטס :ךעלפעש יד
 ןעירּב ךעלמעזעּב יד
 .סנקור יד ןסערּפ ןוא



 :םינייכש ךיז ןּבעל סע
 --,טנארק ַא ַאּב טנארק ַא
 ,רעייפ יו רענייא זיא'ס
 .טלאק זיא רעטייווצ רעד

 עדייּב ךיז ןשימ יז
 סיוא ךעלעפעש ןיא
 ןעמָארטש ןוא ,ןסילפ ןוא
 .סיורג ףַא ןוא ןיילק ףַא

 רעשירפ טרעוװ ,רעגנוי טרעוו

 ,לֶא סיוא ,ןעיסָא סיוא
 ןיוש טמענ רע רעיוּפ רעד

 .לָאמַא - ןעוו ְךֹוּב סָאד

 רע ליוו ןעוועטנורג ןוא
 -- ,טנורג םוצ ןעגנירד ןוא
 : רעקא ןַא -- ךעיומ ןייז
 .טנוזעג ןוא רָאלק זיא
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 - ןרענאיפ

48 

 ,ןרעװ רעדניק עטוג עלא
 (טוג ןענייז רעדניק עלא)
 ,ןרענָאיּפ ןרעוו עלא
 .טוג עלא ןרענָאיּפ

 ,ןרעטׁש ןוא ןָאפ ,רעמאה ןוא פרעס
 -- .טעטש רעּביא ,רעפרעד רעּביא
 :ןרעווש ןינעל ַאּב רענינעל
 !טײרג קידנעטש ןינעל ראפ ןייז

 ,ןרעטש ןוא ןָאפ טימ טיירג קידנעטש --
 :ןָא ןּביױה רימ -- ,ןּביוהנא
 -- ןדרע ןוא ןצענערג רעּביא
 !ןָאפ עטיור יד ףיוא ןּביױה



 זיױמ ןוא ץאק

 ,ץַאק יד טייטש ערָאנ רעד ןּבענ
 .ץַאר ,ץַאר ,ץאר :עלעסיפ ןטימ
 ,עלעזיימ ןפא טרַאװ
 -- עלעזייה םניא טקוק
 --!ןַאד ןופ קעװַא --,ייג יוש ײג
 .ץאק יד טייטש עס טסייוו עלעזיימ

 ,זעק טימ טיורּב ,עלעצעק ,ריד ַאנ
 .זייּב טינ יז עלעזיימ ןפא
 עלעזייה ןיא טניואוו
 .עלעזיימ קניליטש
 :זעק טימ טיורּכ ,ָאנ ,ַאנ ,ַאנ
 .זייּב טסיּב וד זַא ,טסייוו עלעזיימ

 .קעװַא ױזַא עלעצעק סָאד טייג
 .קעל ,קעל ,קעל :עלעגניצ ןטימ
 ,ץַאר ,ץַאר ,ץַאר :עלעקּפאל ןֿפימ
 ,עלעזיימ סָאד טמוק
 .עלעזייה םעד ןופ
 .ץַאק ןופ טּפָאכעג טרעוו עלעזיימיס -- !ּפָאכ
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 םעלָאכ

 ,למעלָאכ א זא רימ
 ,םּוא ךיז טמעלָאכ
 ףוא ךיז ךיא קעוו
 .םורא ךיז קוק ןוא

 -- רעטוג א םעלָאכ א
 !זיולּכ זיא םעלָאכ א
 ,רעטכעלש א םעלָאכ זיא
 .סיוא ךיז ךיא ךַאל

 ,רעגעלעג ןופ ּפָארַא
 .שירפ זיא רעסַאװ יד

 ,טנייש ןוא טלדנייכ עס
 .שיט ןפַא ייט יד

 .טפול יד זיא שירפ ןוא
 .טפור עלעגייפ א
 !טװאּורּפעגסױא ץלא ןיילא סע ּבאה'כ



 ײמרַא עטיור

 -- ,קיװעשלָאּב ,רעײמרַא - טיור
 .גירק ןגעק עמָאכלימ טריפ
 ,עמָאכלימ טריפ ,עמָאכ?לימ טריפ
 .קיוועשזריּב ןוא יושזרוּכ טימ
 ,עמָאכלימ טריפ ,עמָאכלימ טריפ
 .גיז ןסיורג םוצ טריפ

 .-- ,טסורנ ןוא סקיּב ,ךוּב ןוא דיל
 !זומ ןייז טײרפַאּב טלעוו יד רָאג

 ,קיװעשלָאּב ,רעײמרַא - טיור
 .קילג שירַאטעלָארּפ רַאפ טפמעק
 ,עמָאכלימ טריפ ,עמָאכלימ טריפ
 .קילּב ןעיירפ סרעדניק יד רַאפ
 ,עמָאכלימ טריפ ,עמָאכלימ טריפ
 .גיז ןסיורג םִיצ טריפ

 -- ,טסויּב ןוא טקיּב ,ךוּב ןוא דיל
 !ןּומ ןייז טײרפַאּב טלעװ יד ראג



 יאװמַארט
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 ,יאוומארט - םארט - םארט
 .יירש רעליטש ,רעליטש ךָאד יז
 םוא זנוא גָארט ןוא ףיוא זנוא םענ
 .םורא טָאטש רעצנאג רעד ףַא

 !טעליּב ַא ,רָאטקודנאק ,ּביג --
 ,טעּב ךיא דלאּב ּכָאגסױא םעד ןוא
 ,ּפָא ךיז טסלעטׁש ואוו ,ּבולק םאֹּב ליײוו
 ,ּפָארַא רימ ןעיײג ןטרָאד

 ,עז ,רעריפ ,רָאטקודנאק ,עז
 .יירד קיטכיר רָאנ רָאטָאמ םעד
 ,ךיש ערעווש עכלעזַא טסָאה
 .ייז טימ םיוק ךיז טסריר וד זַא

 ,ּפָא ךיז לעטש טרָאד ףרַאד עמ ואוו
 ,ּפָארַא ףלעה ןשנעמ עטלא
 ,ףױרַא ףלעה רעדניק עניילק
 !ףיול רעטײװ ןוא גנילק ַא ֹוט



 גילפ יד

 ןוויוא םניא ךעלדנעּפש יד
 ,קַאמשעג ןרעקַאלפ
 ,עיַאכ ַא יו ,רעייפיס
 .טקַאנק ןּוא ייז טעשטמָארכ

 רעטצנעפ יד רַאפ ןסיורדניא
 ,טעמורא טסָארפ ךיז טיײרד
 --,עריומ רע טאה ןייגניירא
 .טרָאד טמורּב רעייפ סָאד זא

 ,טרעייפ רעייפ סָאד זַא
 ...טכאל עס טסָארפ םנופ
 לקניוו ןיא טרָאד ןָא ,יוא
 .טכַאמשראפ גילפ א טייטש

 ,טרעטאמראפ גילפ ַא טייטש
 .ןּבירעצ ךעלעגילפ
 רעטניוו םעד ןרעטניוו
 .ןּבילּברַאפ ָאד יז זיא
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 ,רעמּוז טינ זיא רעמיצ ןיא
 !טלעװ קע זיא ןסיורדניא
 ,טרעווילגרַאפ גילפ יד טייטש
 .טלעק ןיפ סיוא ריש טײג

 --!סניימ ,יוא ,עלעגילפ ןיימ ,יוא
 :סיינ קיטכיל א ריד ראפ ּבָאה'כ

 ,ןלָאט רעטנּוא ןּוא גרעּב רעטנּוא
 ןרָאי עטּוג עדלא יד אּב
 ,סיורג ןּוא ןיילק ןטניוו ןסקַאװ
 !סיוא ןטניוו - רעמּוז ןסקַאװ

 ,ןעמוק ןלעװ יז טייצ רעד ּוצ
 ןעמּורּב ַא טימ ,ןפייפ א טימ
 ,ןעיינש יד ףַא ןּוא טסערפ יד ףא
 .ןעיירדעצ ,ייז ןגָאיעצ ןּוא

 ,ןעמוק ןלעװ ערעדנא ךָאנ ןּוא
 ,ןעמּולּב ןּוא ןוז ןזָאלּבעצ ןּוא
 --.ריט ,רעטצנעפ ,ןגעוו רעּביא
 ,ןסיורד ןיא סיורא ריד טימ ךיא
 -- ,ןסיורג ןפא ,וועטנָאי ןפא
 ! ריצַאּפש ףַא עטשרע יד רימ



 זאלטעּברַא

 .קַאל עשימ ,רע טסייה עשימ
 :ןפָארטעג םיא טימ טאה
 -- ,ןפָאלטנַא שטַארד ןופ זיא
 ,קַאז א ןיא ןגָאװ א ףַא

 סעדורה יד ףַא -- ךַארט - ךַארט
 --.טגָארטעצ םיא ךעלדנייּב יד ריש
 ןעדוד אֹּב שטארד ןיא טינ רע ליוו
 !גָאט ןצנאג ַא לייא ןשטעווק

 ,רעווש טעּברַאעג יירד ןרָאי
 --.ןצנַאגניא ןעצ זיא טלא
 ןצנַאט זומ ָאש ןצכעז
 .רעה ןוא ןיה עּברָאק רעד ַאּב

 ,רעקיש עדּוד ,טראוו ,טרַאװ
 ! ןיינ ,ָא ,טינ ךיד טסעגראפ רע
 ,ןקירּב יד ַאּב ךיא גירק טעברַא
 ...ןײג רעטיײוו זיא ,ןיינ זא ןּוא
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 :סנייא רע ליוו ןסיוו
 ?ןשטארד ןעיירד רע זּומ
 ?ןשטַאּפ ןעד םיא ןעמ זּומ
 !ןיינ לָאמנייא .טינ ליוו רע ,ןיינ

 .רענייּב ןראד .געט ,גָאט
  :ךָאנ םיא טגָאי עדוד רעקיד
 רענייטש ףא אד ןזּומ רע טעוו
 .ךָאװ עצנאג יד ליטש ןגיל

 .טראד ןוא רע טנקירט
 ,רעגנּוה רעד טשטיינק םיא ,יוא
 .ןעגנּול יד טסערפ רעגנוה
 --!טרַאװרעד ךָאד ךיז טאה רע ראנ

 ,ןזיירק - סטעּברַא ,טָאטש ,טָאטש
 --טנעקַאּב יז טימ ךיז רע טאה
 ןיוש יירפ רע זיא טלָאמעד ןופ ןּוא
 !טנעה עטעפ סעדוד םעד ןופ



 ןטרָאג .ָאָאז ןיא

 ,ןרעּב ןּוא ןּבייל
 --,ןרעה טינ ןליוו ,ןעעז טינ ןליוו
 .גייטש ןיא םּורא ןענַאּפש ןוא םורא ןענאּפש
 ? םּורַא ץלא ןעמ טנאּפש סָאװ --
 ,גייפ ַא טלעטש עּפלַאמ ַא
 .גייווצ וצ גייווצ ןופ טגנירּפש ןּוא

 ?סעיַאכ יד טינ ןעור עשז - סאוו --
 ,טארג וצ טַארג ןופ םּוא ןענאּפש
 ?טאז טינ יז ןענייז רעשפע
 ?זייּפש קיצניװ ןעמ טיג רעשפע

 .טעז רעד וצ ייז טיג עמ ,ןיינ
 ?סעַאקניא ,יײז ּוצ טכעלש ןעמ זיא --
 .טעלגעג ךָאנ יז טלָאװ עמ ,ןיינ --

 ןגָארטעצ יז ןענייז עשז * סָאװ --
 ,ןגייווש ןוא ןצינעג רָאנ ןוא
 ןגָאנ ןוא ןצינעג רָאנ ןּוא
 ?גנעג עגנע יד ןייג רָאנ ןּוא

 ,ןגייטש יד ןיא ןענייז ייז לייוו --
 !גנע ּוצ ייז זיא גייטש א ןּוא
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 רעריקורּב

08 

 ןעמ טּבָארג רעירפ
 ,טּבָארג עמ ןוא
 רענייטש םעדכָאנ
 ,טּבָאש ,ןעמ טלאּפש
 ,טעסעט עמ ןֹוא
 ,ןייר טעסעט
 ךיז טגייל עס ןוא
 .ןייטש וצ ןייטש
 טנעה עניורּב
 ,ענייר סרעמַאה טימ
 סיוא ןּפאלק
 :רענייטש ףַא דיל ַא

 !ריצ - גניולק - גנילק
 --!ריצ - גניולק - גנילק
 טרעוו רעטסאלפ
 ,טריקורּב ױזַא

 ,רעטסאלפ רעד טייג
 ,טייג ןוא טײג



 טמוק רע ויּב
 -- ,טעטש ערעדנא וצ
 דנַאנַאכָאנ רעטסאלפ רעד טדניּב
 טָאטש טימ טָאטש
 ,דנאל ןצנאג ןיא
 טייג רע ןוא
 :טייוו ,רעטייוו ךָאנ
 דנאל ןייא טסילש
 .ןייא ןטייווצ ןיא
 .גנאג םוצ רעטעּברַא יד טפור

 ! גנַאלק - גניולק - גנילק
 ! גנאלק - גניולק - גנילק

 טסעפ ןטערט ,טסעפ ןטערט
 -- ,ןרענָאיּפ
 ,יינש רימ רעוו
 --!טסערפ רימ סָאװ
 עליפַא ךעלרעּבאיטקָא ןוא
 -- .ןרעוו טעשזדנאלּברַאפ טינ ןענָאק
 !טסעּפ ןטערט
 !טסעּפ ןטערט
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 עקליוש ןוא לרַא

 הא

1 

 --ייווצ רעלענש ,סנייא רעלענש
 ,ייר רעד ךָאנ לרא ,עקליוש
 ,קנילפ
 --- ,לקעּפיט ,פיט .ּפיט
 !לקעּפיּפ ןזיב ךעלסיפ ,ךעלטנעה

 ,טנרָאפ ןופ רָאג זיא לָאמָאסמָאק
 ,ןרָאכ יד ךיוא טנרָאפ ןופ ןוא
 -- דיר עסיורג ןדייר סעידָאר
 .טייהרעניילק ייז טייטשרַאפ עמ

 -- ,עטכא סָאד ,ונ ,טשרע טײג ןעלרַא
 ,רענָאיּפ ןייק טינ ךָאנ ,ןיינ
 ןטכארטַאּב ןיוש ןעמ ןעק ןעקליוש
 .רענָאיּפ ַא טַאמיק יו

 ,עקליוש ,ןרָאי ןיא טגָאי רע ,ךָא
 עקליישטאפ ַא רע טגירק דלאּב טָא
 .רָאכ ןיא וצ םיא טמענ עמ ןוא



 ,לקעּפיט ,ּפּוט --,רעקנילפ ,לרַא
 --,לקעּפיּפ ןזיּב ךעלסיפ ,ךעלטנעה
 !רָאי סעקליוש ןגָאירעד קנילפ

2 

 .דימ -- ,ןשראמ ,רעדיל יד ךָאנ
 ,טיצ ןפָאלש ,ןעקליוש טרעפעלש
 .רעדינַא ךיז רע טפרַאװ
 זָאנ םוצ םיא לטניוו ַא טגנערּב
 ,זָארג קיטרַאפ ,טנװָא ןשירפ
 : םיא טכַאד
 .רעדיוו ןיוש טייטשיר

 ,עקליוש ,ןקעטש ַא טמענ רע ,טכאד םיא
 ,עקליישטאפ יד -- לזלעה ןפַא
 טנאּפש רע ןוא
 ,דנַאל רעּביא

 ,ןקירּבאפ טימ ,ןראוולוּב ,טעטש
 ,ןקיווק ,ןעילּב רעפרעד - ןרָאק
 -- :ךַאװ ןעייטש ןעמולּב יו ןוא
 .ךעלרעּבאיטקָא עקיטכיל

 שא פז



 ?סעקַאלערוװעכ ,ריא טכאווַאּב םעוו --
 ?סעקַאּבַאק יצ ,סנעמיוק יד יצ
 --!וד ,ךע !טינרָאג ּוטסייװ --
 -- ,וצ ךעליירפ לטאי ַא טגנירּפש
 ,רעכעד ,רעכעל ןופ טגָאירַאפ זיא'ס
 !עכעטָאג יד ןוא טאג
 ךאוו ןעייטש ןוא דנאל ןטיה
 !ךעלרעּכַאיטקָא עקיטכיל



 1905 ראי סאד

 ,עלעּפאנק ַא ,ךָאנ סניילק ַא ךיא ןיּב
 .ךָאיט ,רימ ןיא ןעקכָאיט ךעלרעייפ רָאנ
 :ךיא טעּב
 ,עלעּפאטָאּפ ,ּפאטָאּפ ,
 ."עלעּפַאק ַא סעיצַאמָאלקָארּפ ּביג

 : רע טגָאז
 .,ייג ,לקירוװעוו,
 ,"ךָאנ לקירוועוו ַא טסיב

 ,לקירוועוו ַא עקַאט ןיּב ךיא ּביֹוא
 !ףרַאש ךעלדנייצ ענַײמ ךיא ףראש
 ; ךיא םוק
 : ,עלעטייצ ,לטייצ
 *,,.רימ ןטיירּפשראפ לקעּפ ַא ביג
 :יז טגָאז
 ,ןפָא ןגיוא
 ,םוטש לגניצ
 --ףרַאש רעיוא
 י..!ףראוועצ ,ַאנ
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 .לּפענ ןיא גָאט
 .לּפענ ןעמערַאװ ןיא ץלא
 ,ךעלּביטש רימ רעוו
 ךעלגרעּב ןוא גּוּב
 !םָאראּפ ןוא
 ,לּפע ןטימ ,עירָאקיצ טימ קיטראפ
 ,לקעּפ - ןריּפַאּפ -- שיוק ַא ןיא ךיא קאפ
 :ןּביױא ןופ
 ,ךעלּפעט ןוא זָארג - לעװַאשטש
 ,טינרָאג ,רימ ײג ןוא
 .םאט ַא ךיז לגניא ַא טייג

 ,ייה ערַאג ַא טימ רעיוּפ ַא ךרוד טרָאפ
 :רעטייווצ א
 ,רענייטש לרופ ַא טימ
 ,רענייּב ןוא קיטייווצראה א טריפ :רעטירד ַא
 ןקרַאּפ סמענייא ַאּב
 ,רענעּפש טימ קאז ַא טייטש
 עכירטס רעטנוא ןטייווצ םַאּב
 .ייא ןַא טסענ ןיא טגיל
 ,רימ ּביל ןוא טוג ,עלא ןענייז
 ,ייז עלא וצ ליטש ךיז ךיא עוונאג



 ,קַאז ןיא גייל ןֹוא
 ,טסענ ןיא
 ייה ןיא

 ,ךעלטעלּב עּביל יד
 :ןּבירשעג יז ןיא סָאװ
 ,רעדירּב,
 טיונ ןוא ימ ןופ םירײװַאכ
 !ןטילעג גונעג"
 יו טקיטשעג גונעג
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 ?ביש ןייא ןיא

00 

 ,סעװרָאּב ןוא גנירג ןעמ טפיול רעמוז
 .ךיג רעדעס ןיא טסקַאװ רעמוז
 -- ,ךעלכיש ןָאטנָא ןעמ זומ רעטניוו
 ?ךיׁש ןָא ךיז ןעמ טשטילג ןעד יו

 ,רעטסנעלק רעד זנוא ַאּב זיא סקילעפ
 !וויטקעלָאק ןיא סּביל ַאזַא
 ,עוועט ַא טָאה רע ,טסייוו ריא רָאנ
 .ךיׁש ,ןָאטנָאיס --: רע טפראוועצ ץלא

 ?לדמעה ןיימ ואוו,, :רע טכוז קידנעטש
 ?ןעד סָאדייא ואוו ,עלעטרַאגיס
 ,לכיש ַא סנייא רָאנ ּבָאה'כ ,ענרושזעד ,
 *?ןעזעג טינ עטירד סָאד טסָאה

 ,ןעגניר - ןרענָאיּפ ןעײג
 -- ךָאד לרעּבאיטקָא ןא רע זיא
 ,טינ טניפעג ךוׁש "ןטירד ,, םעד זַא
 !ךָאנ םענייא םניא רע טפיול



 ,רע טרישראמ רעריפ - גניר ןראפ
 ,טקַאט םעד טוג ןרעה ךעלרעיוא
 --!קיזַאמ ַא טסקַאװ עס --טליפ עמ ןוא
 ,קַאט ,קַאט
 !טקאנק לכיש םנייא ןטימ
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 ךעלעּבייט -יינש

 ,ךעלעיינש ןוא יינש ןוא יינש
 ,ךעלעּבײט ךעלעקניציּפ
 ךיז ןצעז ,ןעילפ ,זעילפ
 .טלעוו רערָאג רעד ףא

 ,עקניסייוו ַא טלעוװ יד טרעוו
 ,ךעלעּבײט טימ טצעזַאּב ליפ
 ,ךעלעיינש ןוא יײנש ןוא יינש
 .טלעק יו עקנישירפ

 . ,ךעלעּבײט ןעגנירּפש -- ךיא ײג
 ,ךעלעּבײט ןעילפ -- ךיא ףיול
 -- ךעלעײנש ןוא יינש ןוא יינש
 .ייז ןעיירדראפ ךימ
 !ייז ןריר וצ דָאֹׁש ַא ,יוא
 !ייז ןּביירטעצ דָאש ַא ,יוא
 -- ,טינ ךיז ריר ,רעסעּב ךיא ייטש
 ,ייוו קיצרַאה רימ טוט'ס
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 דניק - רעקפעה

 ,טלאק זיא רימ
 ,ןריורפעג ץלא
 .טמורּב עס ןוא טעייוו עס
 ןרעיוא יד ךיז ןּבייר רעמיוּב
 :טרָא ןופ ךיז ןסייר ןוא
 יז טמוק !טמוק,

 ,ןוויוא ַא רעטנוא ןיירא ץעגרע ,ךַא
 .ןפױה עלא ןיא טניה ןעקוואה עס רָאנ

 -- ,ךיז ןשטילג ןעגנאג ךיא טלָאװ
 ,לטילש ןייק טינ ךיא ּבָאה
 ,לטיה ןייק טינ ןיא ּבָאה
 .ךיש ןייק טינ ךיא ּבָאה

 ,ךיא טרַאװ
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 ןכארּפש

 :טכאדנןעשאי
 ,ןדער ןשינעכַאז עלא
 .ןדעי ַאּב ָאד ןשָאל א זיא'ס

 ,ריט יד ףיוא טנפע עמ ,טָא
 :ריד ףַא ּפירקס ַא דלאּב יז טוט
 .סיוא טינ טלַאה'כ ,טעּפיר טעּפיר ,
 יי! .םידר ןייר .: סיר ;ןייר

 ,לקנעּב ןפא ךיז טצעז עמ ,טָא
 .לקנעווק ַא ךיז לקנעּב סָאד טוט
 == ,יינ ריד ליב ;

 י.;!י"רד טינ ,ייג

 :רענעש ןדער םעלא ןופ רָאנ
 .רעלעט ,ןעלסיש ,סרעסעמ ,לפעל
 ,םעראיל ַא טימ
 ---,דיירפ ַא טימ
 !דייר טימ טּפָאטשעגנָא ןענייז

04 



 אקטיווק 5

 ,רעסעמ -לּפָאג סעּפַאּפ םעד רָאנ
 -- .ןסע ןופ טינ ןוא ליטש ןסעומש
 ,ײטרַאּפ ןופ ,סעּברַא רעד ןופ
 .ייז ןדייר גנולמאזרַאפ ןופ

 ,לּפָאג רעקנילפ סעמאמ רעד ןוא
 --- ,לּפָאה ,לּפָאה. :טעמורא טגנירּפש
 ,ןייש ןוא ןייר רָאנ טסע ,רעדניק,
 .ןיײג ָאניק ןיא טנייה רימ ןלעוו
 ."לַּפָאה ,לּפָאה -- ,ןײג ָאניק ןיא

 :לּפָאג סעשאי רעּביא טרעזאכ
 יו ךיירפ ַא טָא -- ,ןײג ָאניק,
 :טייהרעליטש --לּפָאג רעד ןוא
 :עשַאי ,רימ גָאז ,עשַאי וד ;יַא;
 ?ןשַאװעג ךיז ןסע ןרַאפ
 ...רעשַאנ וד ,יֵא ,עשַאי ,וד ,יִא
 "..ןײש טינ ,יא ..ןײפ טינ ,יַא

 ?ןעניאט ןיוש טסמענ, :עשַאי ךיז טכַארט
 ,םענייד ןשָאל םענייש םעד טימ
 ײ?ןייצ ענייד עגנַאל יד טימ
 לּפָאג םעד ּבױה ַא טוט רע ןוא
 !ןיירכ םניא םיא קעטש ַא ןוא
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 ןעמאנ רעטסנעש
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 ,גרעּב ןופ רעכעה זיא
 -- ןעמָאוטש ערעטיול ןופ רעלעה ןוא
 .ןעמָאנ רעקיטכיל רעד

 ,ןעמָאנ רעקיטכיל רעד
 ,גירק ןיא זנוא טריפ ןוא טרעקַאלפ רע
 .גיז ןרעכיז םוצ זנוא טריפ ןוא

 טנייש עס ןעמעוו ַאּב
 -- ,ןענערּב ןגיוא ןוא ,ךַארּפש יד טכיל טימ

 ,ןעמָאנ םנופ טסיײוו רעד '
 ,םיא טסייוו םעד
 .םיא ןעק רעד

 ,טסַײװ רעד

 !ןינעל זיא רעטסנעש רעד ןעמָאנ רעד זַא
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 ֿגנילירפ

 ,לזַאמ קיטכיל סָאד טעז רעטציא
 :זייוװו ךיא סָאװ ,רעדניק ,רָאנ טקוק
 ,ךעלטעלּב ןצָארּפש לדעס םעד ןיא
 .ויא סָאד טײג לכייט םעד ףא

 ,ךעּכענ ,רעטניוו רעד זייא םעד ףא
 .קעװַא קידנטייר ןיוש טרָאפ
 !ןריוּבעג יינ רעדלעפ ןוא ןוז
 ! קעלש - רעמוז --,ךעלגיופ ,ךעלגילפ

 ,רעזייה יד ןקיניײר סעמַאמ
 ,ןוז טקינייר ןסיורד םעד ןוא
 ,ןצנַאט ,ןצנַאט ,ןצנַאט רימָאל
 .ןוט סעּפע טעכיוא רימָאל

 .לדער סָאד ךיג ןסָאלשעג ,ונ
 !ןָאק םעד ךיג טעּפיהעג ,ונ
 ,רעכיג ,ערוועכ ,ַאדייה ,ַאדייה
 !ןָא ךיז טּבױה גנילירפ ,ָאדיײה



 יאמ
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 !ךעלרעדניק ,ןגרָאמ טּוג ַא
 .טימ טעכיוא ךימ טמענ
 ,ךיז ןדניּבעצ ןצינערג
 .טירט ןיוש טרעה עמ ןּוא
 ,ןגעו עלא ףַא טָא
 !ןגעקנַא יאמ רעד טנאּפש

 :ןייא ךיז טוג רָאנ טרעה
 -- יירפ ןיוש טרעוו רעשפע
 ,דנַאלגנע ןּופ רעטעּברַא
 .יַאטיק ןוא ךיירקנַארפ
 ,דנַאלשטיײד ןופ רעטעּברַא
 ,עקירעמַא ןּוא ןעידניא
 ,ייקרעט ןּוא ןאּפַאי
 ןעמייה עלא ןיא יז
 -- םענייאניא זנוא טימ ןײג
 !יַאמ רעזנוא זיא טנייה







 קירטעּפ ןוא םַאיל

 ,םענייניא םוק ,קירטעּפ ,קירטעּפ --
 ,םינייכש עטוג ןיוש ןייז רימָאל
 :ןצ ריד גָאז ךיא ,טינ ךיז זָאלּכ
 .ןקילפ טינ סעקלעּביצ ענייד
 ?ּונ ,קירטעּפ ,טינ ךיז עשז - זָאלּב
 :וצ גָאז ךיא ןוא ,טוג זיא ,טוג --
 ,ןקיטש טינ ךעלעּכײט ענייד
 ? ךָאנ סָאװ ןוא --
 ךָאװ עצנאג --
 .ןקילּבּוצניירא טסענ ןיא טינ
 ?ךָאנ סָאװ וד --
 בּוטש רעד ראפ עקשטיר יד זא --
 ,בּורג רעייא וצ טינ ךיא ּבָארג
 !רעוװשיכ ,קירטעּפ
 טגערפעגמוא זא ,וצ גָאז ךיא ןוא --
 :גערפ ךיא רָאנ ןוא ,טינ ךיא םענ
 י?רעש יד טסיג ?געז יד טסיג
 ?רעמעלק םעד ?סאּפרעטאוו םעד טסיג
 ?רעמע םעיינ םעד ךיוא ןעמ געמ
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 .גערפ ךיארָאנ ,יוזא טָא
 --:טוג רעייז ,טוג ,קירטעּפ --
 ,םאטס ןעמענ ךיז ןיילא טינ
 !םַאיל ,רימ ּביג : רימ גָאז ןוא םוק
 !טונימ יד ,קירטעּפ ,ךיא ּביג
 ,טסליוו יד סָאװ אֹּב ריד ךיא רעווש --
 ;ץליפ ןופ עלעקטיווס ןיימ אּב
 ..!ןגער םעיינ םעד אּב
 ךיוא רעווש ךיא --
 ,טסליוו וד סָאװ אֹּב
 ,ןגייל יוזא ךיז בױט ןיימ לָאז
 .רענָאיּפ א ןייז יוז לָאזיכ
 !יוזא ךיוא ךיא --
 .רעווש ךיא



 !ןגער א טייג ָא טא

 ,ערוועכ ,רעכיג
 ,ּבּורג םּוצ טפיול
 | ןגעוו יד טלעטשרַאפ ןּוא
 ,ערוועכ ,רעכיג
 .דמַאז ,עטָאלּב
 !ןגער ַא טײג ָא - טָא

 ,רעהַא טפיול
 ,ּבּורג ןיא ןיירא
 --.ןליּפש םּוצ ךיז ןּוט םענ א
 ,ךיג ןקירּב ןכַאמ רימָאל
 !ןלימ ןלעטש רימָאל ןּוא
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 סעקשטיר
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 !ןקָאז ןוא ךיש יד ּפָארא שראמ
 !ריש א ןָא סעקשטיר ,סעקשטיר
 ךעלדנעּפש ןּוא ךעלעטסעק יד טזָאל
 .ריּפאּפ ןופ ךעלפיש יד ןוא

 ,ךעלזיוה יד טקוראפ ינק רעכעה
 !ךיילג ןפיול סעקשטיר יד טימ
 ?ךעלדרעפ ןיא ךיז ןענאּפש טעװ רעו --
 ?ךייט םאּב ןייז רעכיג טעװ רעוו

 !ךעלמיוצ עטיור עגנאל ּבאה ךיא --
 !סיפ עליוה עכיג ּכָאה ךיא --
 !ץיּפשאנ ןיא ךיג ךיז טנאּפשעג ,ונ --
 !סיר א טּוט ונ ,לָאמא טימ

 ,ךעלדרעפ ,יוזא טעקסוילּפ טינ !רררּפ --
 !ךייא ךיא גָאז טעקסוילּפ טינ !רררּפ
 ,ץיֿפשיאנ ןיא טעוװעקירּבעג --!ךא --
 !ךייט םאב רימ עטשרע יד ןוא



 דמאז ןּופ
 ןעלעּבאּב רעקידנכאל רעד

 ,רעהא טמענ ןדמאז עלא
 .רעק א סופ ןּוא טנאה רעד טימ
 זיוה א ןלעטשפיוא רימָאל
 .זיור א טימ לדעס א ןוא
 ,םורא קראפ ןסיורג א ןוא
 .םּוטעמִיא ןלעטש רעטכעוו
 ,ליפ ןדמאז ,ןדמאז ןעמ טָאה
 .ליוו עמ סָאװ ןכאמ ןעמ ןעק

 !טעז ,ךייא טאנ--?רעדלעפ ריא טליוו
 .טעטש ןּבענ לולעוו א ןּוא
 ,קאה א טּביױה רעױּפ א ןוא
 .קאז א טייטש סעילּפָאטראק טימ
 .גיצ ַא טָא ,קעשָאל א טָא
 .גיוו א ןיא לצעק א ןוא
 ,ךאד ןכא טילפ ּוק א ןוא
 ...ךאל ךיא ,ןיינ ...ייא ןא טגייל
 ?טמאטש סעלא סָאװ ןופ ריא טסיײוו
 !דמאז ןטכייפ ,ןטסָארּפ ןופ רָאנ



 טסאג וצ
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 ,לדרעפ ,ָאיװ ,ָאינ

 -- ,לריפ ,ץעה ,ץעה
 ,ןיירא דלַאװ םניא רעכיג
 !לרימ עּבאּב רעד ּוצ

 ,טעּבמעד ןסקאוו ןטרָאד
 ,ןזָארג ןּוא ךעלעמעווש
 ןעלגיופ עכלעזַא --,טרָאד
 !ןזָאנ עכלעזא טימ

 ,סעּנמעד עסיורג יד אּב
 ,עּבאּב יד םורא טנַאּפש
 ,עלעדניה קניניילק א יו
 .עּבַאר ַא עלעדניה

 ?עריומ ןעד טָאה יז רָאנ
 !סעיאכ ןייק ָאטינ טרָאד
 --,טָאטש ןיא טסעק ןסע סעיאכ
 ...ןעיילק ןוא שיילפ ןסע



 רעדלעוו יד ןיא זיא ָאד
 .עניילק רָאנ ךעלעיאכ
 ןעמ זיא ןעּבאּב רעד טימ

 .םינייכש עטוג עצנַאג

 ,ןעּבאּב רעד וצ לסקופיס
 .סעקארּפ ףא לָאמא טמוק
 ןטעּבראפ ןיוש ןעמ זומ
 .סעקַאשזיא רָאּפ א ךיוא

 ,ןסנָאװ יד טשיוװעגּפָא
 ,לסיש יד טקעלעגסיוא
 טּפַאשדניירפ סיורג רַאפ ןעמ טּבַײלּב
 ,לטיּבא ךָאנ ןציז

 ,טרָאד ָאד ןיּב ךיא זַא ןּוא
 --ןלייש סעקאּבאק ףלעה
 ,סעסיאמ עּבאּב יד טָאה
 .ןלייצרעד ּוצ סעסיאמ

 ,םענּורּב םּוצ דלַאּב ךימ טקיש
 ,לכעל א זיא רעמע ןיא
 ,לרעטאוו סָאד ןָא ךיא ריר
 טלכיײמש ןּוא סע טלדער

 לי ר
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 --!רעמע רעד טניר'ס עּצאּב --
 :ןגָאז ךיא רעה .ךיא יירש
 ,רעמע רעצנַאג א'ס ןעוו, --
 *? ןגָארטרעד ּוטסלָאװ יו

 ,סעקַארּפ עסייה יז טיג
 ,ןזאלּב ןייא ןיא ךיא טלַאה
 ,רצכצ? ןכוז ךיא ײג

 !ןזָאה ןעניואוו עס ואוו

 ,לדרעפ ,ָאיװ ,ָאינ

 ---.לריפ ,ץעה ,ץעה

 ,ןיירא דלַאװ םניא רעכיג
 !לרימ עּכַאּנ רעד ּוצ



 ךעלעסינ

 ,עקניסיורג ךעלעסינ
 ,עקניניילק ךעלעסינ
 .ליפ ךעלעסינ
 ,עלעטערּב א ךיא םענ
 ,עלעקייק א ךיא םענ
 .ליּפש א ךיא ריפ

 ,עלעקייק סָאד טינ טפערט
 ,ךעלעסינ יד ךיא לעטש
 .קעווא ךיא לעטש
 ,עלעקייק סָאד טינ טפערט
 ,עלערּוש סָאד ךיז טסקאוו
 .קע ןא ןָא טסקאוו

 עלעקייק ןיימ ךָאד זיא
 ,קיכעלַײק ןּוא קיטאלג
 .ּפָאלאג סָאד טפיול
 ,עלעטערּב ןופ סָאד טּפיול
 ,עלערוש םּוצ סָאד טפיול
 .ּפָאק ןיא סָאד טפערט
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 ,ךעלעסינ יד ךיא םענ
 ,עקניניילק ,עקניסיורג
 .סנייא זיּב עלא
 ,עלעטערּב סָאד רָאנ טּביײלּב
 ,עלעקייק סָאד רָאנ טּבײלּב
 .סניילק סָאד רָאנ טּבײלּכ



 קַאט -קיט

 ,לרעמעה ,קַאט - קיט
 ,לרעמעק ַא רימ ןכאמ
 ,עלעכעלּב ַא ןּופ ךעלטנעוו
 .עלעכעד ַא -- קאּבַאק ןופ
 ענעּברעשט ,רעטסנעפ ,ןריט
 .ענעּברעװ רעטעלּב ןופ ןוא

 :וק ַא ךרוד רעיוּפ ַא טריפ
 ?ָאד ןעניואוו ,ערוועכ ,טעװ רעוו --
 ,וק .ןײד ,טיֿב;,הדםינ- יא;
 .ָאד ןעניואוו ,רעטעפ ,ןלעװ

 :ןישאמ ַא רעטייווצ ַא טריפ
 ?ָאד ןעניואוו ,ערוועכ .טעוו רעוו --

 ,ןישַאמ טינ ,ּוד טינ ,יוא --
 .ןירד ןעניואוו ,רעטעפ ,ןלעוו

 :גּולּפ ַא ךרוד רעטירד ַא טריפ
 ?טגָאז ,ןטרָאד ןעייטש טעװ סָאװ --

 ,גּולּפ ןייד טינ ,ּוד טינ ,יוא --
 .ָאד ןעייטש ,רעטעפ ,ןלעװ
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 --.טרעה ןּוא טעז ,ןטרָאד ןּופ ,טָא
 .דרעפ ןייז ףַא רעטייר ַא טילפ
 --.ּפָאק ּוצ ּפָאק ןּוא ּביײל ּוצ ביל
 .ּפָא ךיז טלעטש ןּוא ּוצ רע טילפ
 ?ָאד סע זיא סָאװ ,יע ,ערוועכ --
 !ָאד סע זיא ,עינזּוק רעזנּוא --
 !דרעַּפ ןיימ רימ טעװָאק ,ערוועכ --
 !דרֶע רעד ףא רָאנ ּפָארַא גנירּפש --
 ..ךימ טעיַא ריא ,ע ,ערוועכ --
 !ךיג טעוװָאק עינזוק רעזנוא --
 ---!זָאלּב -- קאזָאלּב ,רעמאה ,רעייפ
 !סופ יד דועפ םעד ףיוא ּביוה ,ּונ
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 !ןרָאפ ןפעש
 (...טרערַאפ ךיז)

 --!ןרָאפעג זיא -- ןרָאפעג זא
 !סעקאלעטניה ,ָאיװ ,ָאינ
 ,ןרָאד רעּביא ןּוא ןייטש רעּביא
 ,ןרָאה ןטיירדעגסיוא רעּביא
 !סעקאּבאק יד רעּבירא ןוא

 לרעטסעווש ןּוא לרעדורּב
 .עטּוג ןפעש ןענייז
 ,ןזָארג רעּביא ,דעלקּושז רעּביא
 ,ןזָאה ןּוא סעקשערעמ רעּביא
 .עטּוג ןפעש ןענייז

 לרעטסעווש ןּוא לרעדּורּב
 ,ןרָאפ ןריפעש םוצ
 ,לרעדילּפ םאּב םיא טלאה יז
 .ןרָאּפש יד טימ טּפאלק רע
 עלעדרעפ א טימ טּפעלש יז
 ,לרינש קניטיור א ףא

 ,עלעגיּפש קניניילק א -- רע
 ,לריט א וצ לטייק א
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4 

 ,עקנינייש סענָאטַאמ ץלַא
 :עקנינילק רעדניק יד רַאפ
 .ךעלטניינ ןּוא ךעלטעּביז

 ?ךעלטניירפ עקַאט ריא טייז --
 --,לרעדורּב טלכיימש --.,עדַאװַא --
 !ךעלרעדילג - רילג - דילג
 --,לרעטסעווש טלכיימש --,עדָאווא ---
 !ךעל'ועטסעווש - דילג - דילג

 ,ןעּבַאּב רעד ךרּוד
 ןדַײו ןכרוד
 ,םענייניא עלַא
 ,ןדייּב טימ יירד
 ,עּבַא רעטעפ
 --,ןדייז - רעטלע סלטיג עמומ
 ,ןקעטש ןימ אזא טַאהעג טָאה
 --,ןגעלעג זיא עפַאש רעד הַא
 ,ןָאט קירד ַא ּפָאנק ַא גטלפ עמ זַא
 ,ןקעטש רעד ּפָארא עפַאש ןופ געלפ
 ,רעכיּב ןשימ
 ,ןקעמש קַאּבַאט
 --ןעגנַאגעגמּורא ּבּוטש ןיא ןּוא
 !ןקעטש ַא טָא





 !עלעגייװצ ,אדיוה

 ,עלעגייווצ ,ַאדיוה
 !עלעגיופ ןייד טנייה ןיּב ךיא
 -- ילירט ,ילירט
 ,ןליּפש טינ טנייה לדרעפ טימ ליוו'כ
 ,ןעלעקשַאּב טימ טינ ליװ ןּוא
 --!עלעקשאק ןייק טינ ליוװ ןוא
 ,עלעגיופ ַא טנייה ןיּב ךיא
 !עלעגיײװצ ,ַאדױה ,ַאדיוה
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 וויטקעלָאק א

 ,ןרָאק רעזנּוא ַאּב דלעפ ןפא
 --.וויר ןעמּורק םַאּב דלאּב עקַאט
 ,ךעלקיּב עניימ טימ ךיז ךיא ּבָאה
 !וויטקעלָאק ַא טכַאמעג טרָאד

 -- רעקא רעזנּוא ןעעז ריא טלָאז
 !ייווצ סרעסעמ --! רעקא ןַא ,ךָא
 !ןסקָא יו ךיז ןענַאּפש ךעלקיּב
 !ייז ןּפעלש -- ןעעז ריא טלָאז

 ,רעקיטש - ןטרָאג רעקַא רעד טדיינש
 !ךָא :ןצכערק ןטרָאג רעקיטש
 רָאג םּוא טינ ךיז ןקוק רימ רָאנ
 !ךָאנ רעטייוװ ןדיינש רימ ןּוא

 ,ךיז טײגרַאּפ יוזא ןּוז יד זיּב
 --!סיורא רָאפ א ּוט ךיא ןּוא
 ,לזנערפ ַא טימ קידנעראפ א
 !זיוה םּוצ זיּב רעקאעצ א
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 ,ןסקָא עניימ ןיוש טנַאּפשעגסיױא
 .קעווא טּוג רעקַא םעד לעטש'כ
 ,ךיז טקעמשאּב עלעקיּב ַא סנייא
 .קע ןטימ טעקכָאפ עטייווצ'ס

 ,ןעיוט יד טקנירט ןטרָאג ןיימ ןוא
 .טיירּב ךיז טכַאמ --,סנגער טעשטּפעלכ
 ,סעיצעמ ּוצ רימ טגָאז רע ןּוא
 יו טייזראפ !טייזראפ , :יּבא רָאנ

 לטילש -לטיה ַא ֹוצ ךיא ריפ
 .טישעצ ןּוא ךעלרעק טימ לּופ
 ;ךיז טראוורעד ךיא ןּוא גנאל ךיא טרַאוװ
 !טילּבעצ ךיז ןטרָאג ןיימ טָאה'ס



 יסויל ןיימ

 ,עמַאמ יד יאס ,עטַאט רעד יאס
 .קעווא ןיוש טעּברַא רעד ּוצ
 --,יסויל ןּוא ךיא ןּבילּבעג זיא
 .קענש ַא רָאג יסויל ךָאנ זיא

 ,רעּביא יז טגָאלש ,רָאנ ּוט ךיא סָאװ
 :דלַאװג ַא ךָאד ךיא ּבָאה טעּכרא
 ,לגעוו סָאד ןקידנעראפ ךָאנ
 .דלַאװ ןיא ךָאנ ןרָאפ ּוצ ןּוא

 ,לסיפ א ןָא ךָאנ דרעפ ןיימ זיא'ס
 .שטַאדרעפ ןיימ ,ךעּכענ ,רע טקניה
 ,למיוצ סָאד ךעלעגניר ןָא ךָאנ
 .שטייּב יד ךָאנ עלָאמס ןָא ןּוא

 ,טעּברא יד טרעטש יסויל ןיימ רָאנ
 --,גייצעג סָאד רימ טנעה ןּופ טסייר
 ,טעטנעּפעג יו עקַאט ךיא ןיִּב
 .גייטש ַא ןיא לגיופ א יו
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 !לקעלג ַא ַאנ ,יסויל ,יסויל , --
 !ּפענק טימ עלעטסעק א אנ
 --,עקלַאיל ענייש ןייד טנייוו סע ,קוק
 ."ּפערט יד ףַא ןלַאפעג זיא

 ,לסיּבַא טליּפש ,יסויל ךיז טליּפש
 .ןַאּפש ןיימ ָאד קידנערַאפ ךיא
 ,לגעוו ןיא טמיוצעג דרעפ סָאד ןיוׁש
 .ןאראפ ךיוא לשטייּב סָאד ןּוא

 ,ןצעז ךיז םוק ,יסויל ,רעטציא , --
 !ָאד -ָא -טָא לגעוו ןיא ךירק
 !עמַאמ - עטַאט וצ טָאטש ןיא !ָאיװ
 י!ָאיוװ ,ַאדייה !ָאיװ ,ַאדיײה
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 ךעלעפייפ

 ,טסיײװ רעוו
 ?ךעלעפייפ ןעמ טכַאמ יו
 !ךעלעפייפ ןעמ טכַאמ יו סייוו ךיא

 ,ןרָאד ַא טסקַאװ ןּבָארג םניא
 ,ןרָאװעג ליוה ןוא רַאד רע זיא
 ,סיורא םיא ןעמ טסיײר
 .סיוא ךעלכעל ןעמ טדיינש

 ,ןעמ טפייפ
 ,ןעמ טפייפ
 ,גנַאל ןעמ טפייפ
 .גנַאלק ַא סיורא טייג עס זיב
 יורטש ַא יו רעניד ַא גנַאלק
 .יוזא עלעפייפ סָאד טרעוו

 ךיא ליּפש
 לרויט
 לרויט
 .ליר
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 ,לירג ַא דלַאּב ןעילפוצ טמוק
 ,לירג ןייק טינ זיא'ס זַא ,רע טעז
 ,ליּפׁש - לפייפ ַא רָאג זיא'ס זא
 !קירוצ קעווא דלַאּב רֶע טילפ

 ,קימ ַא דלאּב ןעילפוצ טמּוק
 ,רעה ןוא ןיה לפייפ ןפַא
 ,טרעה ןוא וצ לּפעק סָאד טגיוּב
 ?קיזומ ןעד סע טייטשראפ רָאנ
 !קירוצ קעװַא ךיוא סע טילפ

 ,רעדניק יד סע ןרעה עס רָאנ
 ,רעדליפעג ַא טימ ייז ןעמּוק
 !ךעלעפייפ ,יוא ,ךעלעפייפ --

 .ןרָאד ַא טסיײר רעדעי
 .טזָאלּב ןוא טפייפ רעדעי
 --!ןרָאװעג סניוזא זיא
 !זָארג סָאד שזא טיעטיצ



 עלעדיפ סאד

 ,עלעטסעק א ןופ לטייז ַא
 --,קירטש ןּופ רעמעדעפ ןוא
 ,עלעדיפ ַא רימ ךיא ךַאמ
 .קיטנַא ןַא ךיא ךַאמ

 ,עלעמיוּב א ןּופ לגייווצ ַא
 --,דרעפ ןּופ רָאה עגנאל
 לקישטימס א ןָא ךיא יצ
 ..!טרעה ,ךיז ליּפשעצ ןוא

 ,טינ טעזמּוז ןוא ליטׁש טּביײלּב ןיּב יד
 ,ּפָאק םעד טסייראפ ץאק יד
 ךעלקעשָאל יד ךיז ןזָאל עס
 .ּפָאלַאג א ןיא קעװַא

 ךעלעדניה יד טסעגראפ ןּוה יד
 .ןייא רימ וצ ךיז טרעה ןוא
 ,ךעלעדניה יד ,ןוה ,טינ סעגראפ --
 !ןיירא ּפָאט ןיא ןלעוו יז



4 

 ,עלעדיפ ןיימ טליּפש עס ,טליּפש עס
 !יאל - יארט ,יל - יארט ,יל - יארט
 םיוּב - ןשרַאק ןפַא סרעקיּפ ירד
 .ייּברעד וצ ןעקירישט

 םיוּב - ןשרַאק ןפַא סרעקיּפ ירד
 .ׁשַא ןופ ךעלעזלעה טימ
 ,עלעדייוו א ךָאפ א טּוט עס
 .שרַאק ַא ּפָארא טלאפ

 ,טינ ןשרַאק ןייק ףרַאד רענייק רָאנ
 --,קיזומ ןיימ ךָאד טרעה עמ
 עלעדיפ סָאד ליוו רעדעי
 !קימס ןטימ ןָאט יצ ַא

 ,עלעדיפ ןיימ ,יאל - יארט ,יל - יארט
 --.קע ןא ,ןיוש ןוא יל - יארט
 ,ךעלעדניה יד ןוה יד טפור עס
 !קעווא ךיוא -- סרעקיּפ יד
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 ץעלעּבײט

 רעסאוו טגָארט עלעּביײט
 לרעמע ןיא
 .םענייש א
 ,עלעּבײט ,טרָאד טסקַאװ עשז סָאװ --
 ?םעניילק ןייד עלעדעס ןיא
 ,עקידנקעלפ ,ךעלסיש עניילק --
 .עקידנקעמש ךעלמילּב - שידנאל
 ,ןעילפ ךעלגיופ ,ךעלגילפ
 .ןעיצ ,ןעזמַאז ,ןעזמיז
 ןצילּב ךעלעיוט  ,ךעלעיוט
 ךעלעקלַאיל ערוש ַא זּוא
 .ןציז לקנעּב ַא ףא



 ןליּגאמאטווא

 ,סעקיליּב ,עליּבָאמָאט
 ,ךעלזיימ עקידוועריר

 ,סענעגיוא עקידנענערּב

 .ךעלזייה סעצײלּפ יד ףַא

 ,סעקילַאיל --?ךעלזייה ןיא רעוו
 ?סעמימ ןוא סרעטעפ

 ?סעמיצ ןטרָאד ןסע

 !ויימרעדעלפ יד יו ןעילפ

 --?ןענַאװ ןופ ןוא ?ןעד ןיוו

 זייא ןוא יינש טימ גרעּב יד ןּופ
 ? ןענַאטשַאּב - סנירג יד וצ

 !ץָאלקעצָא ריא טנעק ,ריא טרָאפ --
 ?רעלעטשנקָאּפ םעד טרָאד

 ךעלכעקעל עקַאט רֶע טגָארט
 ? רעלעט ענעדלָאגגיג ףַא



 ָאקטיווק 7

 ,ווילעּבמערּב ןייק ךיוא ריא טמוק
 ?ןגיצ עגולק יד וצ
 קידסעמע טרָאד קָאּב רעד טּפַאכ
 ?ןגילפ יד טייהרעדנילּב

 ,דנַאל - ןזיר ןיא טמוק ריא ןעוו
 ,ןליּפש ןזיר יד ואוו
 ךעלענָאװל עּבלַאה יד ןיא
 -- .ןליצ סעּברַא עטיור

 -- ,סעקיליּב ,עליבָאמָאט
 :ןטעּבעג ךייא ךיא טלָאװ
 ,ךעלעזיר עניילק יד טלָאז
 .ןטערטעצ טינ ,ע?ילָאכ

 ,ךָאנ ןעטעּב ןלעװ ךייא טלָאװיכ
 :ענָאטַאמ ַא רימ טגנערּב
 ,לסעּברא קניטיור ַא סנייא
 ..!ענָאװעל עקניּבלַאה ןַא
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 עקלעדיוה רעד ףא
 טקנעשעג ןקייל
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 ,עשעדיוה ,עדיוה
 ,ךיז גיוו
 ,ךיז גיוו
 ,עקלעדיוה

 ,ןיהַא טָא
 -- רעהַא טָא
 ,רעכיג
 ,רעכיג
 !רעוװש טינ זיאיס
 רימ ןגעקַא טפיול
 ,דלַאװ רעד
 ,דלַאּב ךיא ילפ ןקלָאװ םוצ ןוא
 רעכיג ןוא ךיג
 ,עקלעדיוה
 ,עדיוה
 ,עדיוה
 !עשעדיױה
 לטעטש סָאד ,טָא
 ,קעװַא טפיול



 ,קע סלכייט םעד םַאּב ךיז טיירד
 קירוצ טמוקיס
 ,סיורג ךיז טלעטש ןוא
 ,ןיילק דלַאּב טרעוו
 ,סיוא דלַאּב טסקַאװ

 ,ךיג ערוועכ עטּפָאכ ַא טפיול
 .ךיז ןדיוה טיכיוא ןליוו
 ,ףיוא רעכיג ןוא ּפָא רעכיג
 ,ףיורא ךָאנ סנקלאוו וצ ףרַאדיכ

 ,ליּפש ַא טליּפש יז ,טלעוו יד ,יוא
 .לימ- ןטניוו ַא יו ךיז טיירד
 ,רעליטש ,רעליטש
 .ליטש ,רעליטש
 ,יוזא טָא
 !יטש
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 ךעלעקשטאק טימ עקשטאק
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 עלעקשטַאק עסייוו ,עסייוו ַא
 ,ךייט םניא ךיז טדָאּב
 ,עלעזלעה םניא ךיז טקיּפ
 ,עלעגילפ םניא ךיז טקיּפ
 עלעּפעק עסיײוו סָאד טקעטש
 .ךייט ןיא ףיט ןוא ףיט

 עלעדנייטש ַא דניק ַא טפרַאװ

 -- ךייט ףא ךעלעקשטַאק
 ךעלעקשטַאק יד ךיז ןּבלוּב
 .ךַאסַא ךיז ןגלוג ןוא

 עלעקשטַאק - רעסַאװ ַא טפערט
 ,קסיּפ ןיא רעסעמע רעד
 ,עלעּפעק ריא ףיוא יז טַּפַאכ
 ,ךעלעסיפ עטיור יד טּפַאכ
 יז טפױלטנַא
 ...קסילּפ ןוא קסילּפ



 רעדניק עניימ

 :טעז
 ,רעטניוו רעד טציז ןסיורד ןיא
 ,ןְפָאלש עקַאט עשז טמּוק
 --,רעדניק
 ,לטיג עקלַאיל
 --,לטע עקלַאיל
 .לטעּב ןיימ ןיא םערַאװ זיאיס ,טמוק
 ,טייז ןייא ןופ ּוד
 --,רעטײווצ ןּופ וד
 !רעטײרּב ַא זיא רעגעלעג ןיימ

 ,ןטיײוװצ םעד סנייא ןעמעלָאכ ךיז ןרימ
 ,ןטיילק רעּביא ןעײג רימ יו
 לקעס ַא ריד ןּביױלקוצּוצ
 --,לקער ןטרָאק ַא ריד רַאפ ןּוא
 --:ןּביױלקרעד טינ ןענעק רימ רָאנ

 ,ןטנּוא טיצ סָאד
 .ןּביוא טיצ סָאד

 --:טיילק ַא ןיא ןעמוק רימ זיּב
 !טײנעגפיוא טרָאד ןייש זיא ץלַא
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 ,ךיא םענ
 ,עדייּב ךייא סיוא ךיא ץוּפ
 ,עדייז - עּבַאּב ּוצ רימ ןעײג
 ,עכמיס ַא טרעוו
 --:דיירפ ַא טרעוו
 ,ייז טגָארט,
 י!טײהרעטנּוזעג ,רעדניק

100 



 ייַנש ןפַא

 ,ךעלעסיּב ּוצ יינש ,ןיוש יינש
 ,יינש ןיא עלערעּב
 ,ךעלעסיפ יד טימ רע טּביײרש
 .ייווצ ךעלכיש יד טימ

 ,לכעמַאס ַא ,דָאר ַא טכַאמ
 .ןָא ןעמָאנ ןייז טּביירש
 ,עשעמַאמ ןייז סיוא טלָאמ ןוא
 !ןָאפ א טגָארט יז יו

 ,ךעלעכיש ענייז ןעגנירּפש
 :טנַאילירּב טימ ןצירּפש
 עלעטסערפ עניילק סָאד ליוו רע
 !טנײיה ןּביירש ןענרעל

 ,ערעסערג ַא דָאר ַא טציא
 :ייווצ ךעלסיפ יד טלעטשי
 עלעדיל ַא ףיוא רע טּביירש
 .יינע ןסייוו ןפַא
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 דלַאװ םעד יינש

104 

 ,רעּב א םורא דלאװ ןיא טפיול
 --.רעש א טימ ןּוא סָאמ א טימ
 ,רעטנומ םודנעּפ - םודנעה רע טפיול
 .רעטניוו ףַא דיילק א דלַאװ םעד טכּוז

 ,רעטניוו
 ,רעטניוו
 --!טײג רעטניוו
 ,ריילק א ןָא זיא דלַאװ רעד ןּוא
 ,לגיופ א ןָא
 ---.טסענ א ןָא
 .טסערפ ראפ רעטעקַאנ א רָאג

 ,ןסיורג ןימ ַאזַא ןיא
 ,ןסיורג
 ,ןטלַאק

 ןסיורדניא ןקיטניוו
 -- טייהרעליוה
 ,דיילק א ןָא



 ,רעּב רעד גרַאּב םוצ קעווא זיא
 רעש ןּוא סָאמ יד טקערטשעגסיוא
 :ןעירשעג ןוא
 !רעיײנש רעטעפ
 --,רעייז ךיד טעּביכ ,רעייז ךיד טעּביכ
 ,טלאק ךעלקערש דלַאװ םעד זיא'ס
 !דלַאּב ּפָארא קעדוצ א קיש

 -- רעטּוג א ךָאד רעטעפ רעד זיא
 --,רע טיש ,רע טיש ,רע טיש ,רע טיש
 ךוּפ ןוא ךופ
 --,גערּב ַא ןָא
 .טקעדעגוצ ןיוש דלַאװ םעד דלַאּב

 ,רעּב רעד דלאוו ןיא קירוצ טפיול
 --,רעה ןּוא ןיה לצנעט ַא טימ
 רעטנומ ךעליירד - ךעליירפ ךיז טרעק
 !רעטניװ ףַא דיילק ַא דלאוו רעד טָאה'ס



 לטילש ןטימ

100 

 ,לטיה סָאד טְקּורעגנָא
 ,לטילש סָאד ןָאטעג םענ ַא
 ,לָאמאטימ טרָאד גרַאּב םעד ּוצ

 ,לָאט ןיא טרָאד ןּופ ןוא

 ,קידנגיל ןעלטילש ךיז ןעק'כ
 ,קידנגיוו ןּוא קידנציז ןוא
 --,ריפ עלַא ףַא ךיוא
 .רימ ךיז טסּולג עס יו

 --,לטילש סָאד םּורק ַא טוט
 ,לטיה סָאד ּפָארא טלַאפ
 --,טימ טעכיוא ךיא לֵאפ

 ,טינ לטילש סָאד רָאנ

 קעװַא ןײלַא טרָאפ לטילש
 -- קע - לקירטש ןגנַאל םעד טימ
 -- לָאש ַא יװ עשטילג ַא טּוט

 ,לָאט ןיא טּביײלּב עס ןּוא



 ,גנַאל טינ טרַאװ לטילש ןיימ רָאנ
 .גנאלרעד ,םעד ּוצ ֿפָארא ילפיכ
 --:לָאמא ךָאנ ןָא ּביוה ךיא ןוא

 !לָאט םּוצ -- גרַאּב םנּופ
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 שטילג ןפא

108 

 --,רעדיוו ןשטילג ,ןשטילג ,ןשטילג
 ,רעדילג עלַא ןיא טרעוו םירַאוװ
 ,ךעלקעּב ןיא םַאלפ
 ,טנעה ןיא טפַארק
 !טנערּב רעייפ-- ןרעיוא יד ןיא

 ,לטילש ַא טימ
 ,לטילש ַא ןָא
 ,לטיר ַא ,גנָארד ַא ,ץָאלק ַא ףַא
 ,לטיה ןפַא יצ ,ינק יד ףַא
 !סניײצלַא ,יע
 -- טַאי ןּוא טַאי
 טאל ןסָאגעגסיױא זיא שטילג

 ,ןסיורדניא ןייז ּוצ ּביל טָאה טסָארפ
 --!ןסיורג ַא שטילג ַא ּביל טָאה טסָארפ
 !דימ טינ זיאימ זַא ,ּביל טָאה טסָארפ
 יע
 --:ריל ַא םיא דעויַאקעל



 ,רעדימש
 ,רעדימש
 ,רעדילג עקידרעזעלג טימ
 ,רעטניוו ןצנַאג ףַא טסמוק
 --,רעטנוא זנּוא טימ ךיז טסלַאה
 ,ךעלרעיוט יד ןופ זנּוא טסיצ
 ,ךעלרעיוא יד ןיא זנּוא טסלענש
 !ןלּורט זנּוא רַאפ טסכַאמ
 !ןקירּב זנוא ראפ טסלעטש
 ,לָאט ןיא ןּוא גרַאּב ףַא ןוא
 ,לָאטש ןּופ ןּוא ןזייא ןּופ טסלעטש
 --,ןשטילג עניוזא טסלעטש
 !ןשטילג עטּוג עניוזא
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 ליּפש .ןעייגש

100 

 ,ןעיינש
 ,ןעיינש

 --,ךעלעיינש
 ,ךעליירפ ןעילפ

 --.ךיז ןעיירד

 ,ןליּפש
 :עטייווצ סָאד סנייא ןקערש

 :ףיול ,ּוּב - ּוּכ , --
 ,ןפַאכ ךיד לעװ ךיא
 .ןּפָארט ַא רַאפ ןכַאמ ךיד ןוא
 ,רעכיג
 ..!ףיולטנא ךיג ,רעכיג

 ,ַאדײה --
 ,ןטישרַאפ געוו רימָאל
 ,ןקע יד ןיא
 .ןטימרעד ןיא

 ,רעכיג

 ,רעכיג



 !טיײרדעג ךיג
 ןלַאפעג ךיילג
 --!טיײנשראפ ןוא
 :טעז
 !טיײג רעטכעוו רעטלא רעד

 ,רעכיג
 ,רעכיג

 !ןעיינש ערוועכ
 !ןעעז טינ געוו םעד רָאג רע לָאז
 !געװ ןייק טזָאל
 -- רימָאל ןטיש ראפ
 --!ןלעווש ןּופ זנוא רע טצימש קידנעטש
 ןײג רע לָאֹז
 רעמַאק ןיא טסָארפ םוצ
 --!ןלעטש טעּפשימ ןראפ ךיז ןּוא
 !ָאי

 ,טפיולטנא ,יוא --
 ,יוא

 ,ןעיינש
 !ןעיינש
 ,עטלַא ןייז ,יז
 ,ןעעזרעד טָאה
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 ,יז טגָארט םיזעּב םעד ןוא
 !ןעיינש
 סיוא ךיז טיירד
 !ןעייג םיא טזָאל ןּוא
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 ןענייראפָארּפ ןופ זיוה

1 

 ,רערעיומ ןענייז רימ
 ,רערעיומ
 ,רימ ןעיוּב קידנעטש ,קידנעטש
 ,ןסעט יוזא רעצעלק
 ,ןסערּפ ױזַא לגיצ
 ,ןקַאה ױזַא רענייטש
 ,ןקַאנק
 ,ןכיילג
 ,ןפיילש
 ,טאלג ןכַאמ רימ זיּב
 .טאלג ןכַאמ רימ זיּב

 !טנורג ַא רימ ןכַאמ
 ,רימ ןּפעלש ןייטיש וצ ןייטש
 ,רימ ןטעלג ,רימ ןגייל
 ,טסעפ ןכַאמ רימ ןוא
 .טסערּפעגנייא ןוא טסעפ
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 רומ ןיא ןָא ןעמ טסיג
 -- ,רוטַאקוטש טנעמעצ
 !טנורג ַא ױזַא טרעוו

 --:טנעװ יד רימ ןכַאמ
 ,ךיז ןסַאּפ לגיצ עטיור
 ,ךיז ןסאּפ ןטייווצ טימ סנייא
 ,רוטַאקיטש ןיא יז ןצעז
 .רונש ַא ןופ טייקכיילג רעד ךָאנ
 ,ףיוא ןסקאוו יז ןוא
 --ףױרַא ,ךיוה ,ךיוה
 .טנעוו ױזַא ןרעוו

2 

 .רעכעלּב יד ןָא ןעמוק
 !ָאד ןענייז רימ ,טָא --
 --רעכעד ןקעד ןענעק רימ
 !ָאטינ טייצ ןייק ,ךינ

 ,ךעלּב ןעלווָאט יד רימ ןעמענ
 ,רעש ַא טימ ,רעמאה ַא טימ

 ,רעה ןרעש ,ןיה ןדיינש



 ,ןייא ןּפאלק ,וצ ןּפאלק
 ,ןייפ ןעמ טרעש סעווניר יד ַאּכ
 סיוא ןעלזנערפ ,ךרוד ןעלכעל
 .זיוה םעד ַאּב סעווניר - לסקא

 -- ,לכייס טימ לּופ ,קענַאג םַאּב ןוא
 ,לכעד ַא ךעלעקראילש טימ טרעוו
 ,ןָאה ַא טצינשעג ץיּפש ןיא ןוא
 ! ןָאֿפ ַא ךעלּב ןופ ראג רעדָא

3 

 -- ,רעלשיט יד ןָא ןעמוק
 !געוװ םעד טזָאל .יע
 ,געז רעד טימ ,לּבוה ןטימ
 ,רעטערּב יד ױזַא רימ ןגעז
 ,ןטסאל יד יױזַא רימ ןדיינש
 ,רעטעלּב ןוא רימ ןצינש ךעלמער
 .ןסַאּפ ןלָאז ךעלריטראווק ןוא
 ,לּבוה טימ
 ,רעה ןוא ןיה
 ,טרעלקעגפיוא לקריצ ןטימ
 ,טכַײלגעג סַאּפרעטַאװ ןטימ

17 
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 ,טלייפעג לייפ - טעמַאס ןטימ
 ,טריפעגמורַא ךָאנרעד ןוא
 -- ,טריצַאּפשמורַא ,טריפעגמורַא
 .ריּפַאּפ - זָאלג ענייפ - לקניפיס

 טלעגרַאפ ריּפַאּפ - זָאלג סָאד זיּב
 .טערּב רעדעי ןופ ביל עטאלג'ס

4 

 ,רעלָאמ יד ,רימ ןעמוק
 .יילרעלא ןּברַאפ ןעגנערּב
 ,ךעלזנעפ ןוא ךעלעטשרעּב ,ןטשראּב
 ,יילק ןוא ץיילפ ,ךעלטערַאפַארט
 .ןּברַאפ םוצ ךיז ןעמענ רימ ןוא

 רעּברַאה ךָאנ ןוא ,זנוא טקעמש ערכָא
 .וויטאקיס רעד זָאנ ןיא טיירד
 -- ,רעטסנעפ ןוא ריט ,ןלָאּפ יד ךָאנ
 :עטסנעש יד טשרע טעּברַא יד טײג -

 --:ןלָאמ עסיורג יד טנעוו יד ףַא
 ,ןלָאט ןוא גרַאּב ,רעדלעוו ,רעדלעפ



 ,ןקירּבַאפ ןוא ןדָאװַאז ןוא
 :ןקילשַאּב ןיא סעיצידעּפסקע
 -- ,ןרענָאיּפ
 ,ןענרעל םעד ַאּב
 .וויטקַאּפש ַא ןיא טקוק רענייא
 -- ,ןקורט ןרעוו רעכיג סָאװ לָאז
 !וויטאקיס םעד טסיג רערעמ

 ןקוק וצ טנַאװ רעסיורג רעד ףַא
 --:ןעיירפ רענייא רעדעי ךיז טעװ
 ,טנאוו רעד ףַא ןלָאמ רימ לייוו
 ,דנַאל - ןטַאר ןיא טיוּב עמ יו
 ,סיורג יױװַא ,ךעליירפ ױזַא
 --.,זיוה קיטכעמ קיטכיל ַאזַא
 !ןענײראפָארּפ יד רָאפ
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 םָאקנַאס
 (לוש רעטניינ רעװָאקרַאכ רעד)

 .םָארַארַארט סיוא ,ליטש ,ןיוש ליטש
 .םָאקנַאס רעד ןיוש טײג ָא טָא
 ,רעיילּב ןטימ ןוא טפעה ןטימ
 ,רעייט זיא טייצ :טסנרע יז טנַאּפש
 .םָאר ינוּב --,םָאקנַאס רעד

 ,רעקנילפ ,רעכיג ,דלָאּב סיוא ךייא טצעז --
 .רעגניפ יד טזײװַאּב ,רעהיטא טמוק

 .ןייר -- ,עקנימ
 .ןייר -- ,עפַאר
 עקנַאט - עקנַאס
 !ןיינ רעדיוו

 :עשז -טרעה ,רעדניק
 ,טרָאװ ןיימ ףַא

 !טרָא ןּבלעז ןיא טקעטש עטָאלּב יד
 ,ןרעה רימָאל ,עקנאס ,עשז -סָאװ
 ?לרענָאיּפ ַא ןַײז ךָאנ טסניימ

120 



 :ןגָאז ריד לעװ ךיא ,סָאקנַאס ,טרַאװ --
 ..!ןגָאלשעג ץַאק יד ירפצנַאג ּבָאה'כ

 ?ץַאק יד טסָאה זַא ,סָאװ זיא ,ונ --

 --!טצארקעצ ךימ יז טָאה סָאד ,טעז --
 ,סעקטאלז ןוא טנַײמ ךָאנ וצרעד ןוא
 ...סעקטאל סנדייּב ןסערפעגפיוא
 !רעשַאנ ַא יז זיא יוא ,רעדניק

 ,ךַאז רעד וצ רעפנע ,עקנאס --
 --!ךַא ,טינ ןפד רעפנע ךיא ,ונ --
 ,ןשַאװ ןעיײג ךיז לָאז ךיא ,סָאװ
 -- ,ןשַאנ רעטייוו לָאז ץַאק יד ןוא
 !? ךַאֵסַא ןָא ןקַאּב רימ טסניימ

 .לרעיוט סָאד ךַאמרַאפ -- קע ןא ,ונ --
 .ךעלרעיוא יד וַײװַאּב ,ןָא ךיז גיוּב
 ,לָאמש רָאג טלַאה עס ,עפ ,עקנאס
 .לָאמ עטצעל סָאד טציא ריד גָאזיכ

 !ןשַאר ןעמונעג ,עז ,רָאנ ַאש --

 .םוק רעטסנעפ םוצ ,טוג רָאנ קוק
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 ,ןשַאוועג ָאי ןרעיוא יד טנייה'כ
 ..!םורַא טוג ךיז טרָאד רָאנ קוק

 טרָאד טסקַאװיס ,ָאי ,ןיוש עזיכ --
 -- ךָאמ

 .ןרָאיַארַאפ רעשפע ,ןשַאװעג

 ,ןרָאװעג ריד טימ ,םָאקנַאס ,זיא סָאװ --
 !ךָאװ עקיטנַײה ךיא ּבָאה ןשאוועג
 -- ,רעּבָא ...ע ...ע ...רעּכָא
 ,רעּבָארג ַא זיא ךוטנאה רעזנוא
 --:ןיילק וצ ךעלרעיוא יד ןוא
 ..?ןייג ךוטנאה רעד לָאז עשז יו

 .ּפָאק ַא טסיירד ,ףָאס ַא ,יַא --
 ?ּפָא ךיז טשַאװ עמ יו טינ טסייוו
 ,ןעשַאד ןייד ןעזעג ןײלַא ּבָאה'כ
 .ןשַאװ רעּבױז עקפאד וטסנעק
 -- .ןייר קידנעטש עקלאיל ןייד זיא'ס

 ?ןײלַא טינ ךיז טסנעק ,עשז - סָאװ



 ?דנוואק סאד

 ,עלעדרע לקיטש ַא ּבָאה ךיא
 ,טױלּפ םעד ןּבעל זנוא ַאּב
 --עלעקיטש סָאד ּכָאה'כ טרעקַאעצ
 .טייזרַאפ ּבָאהיכ לרעק ַא

 ,עלערעק סָאד שטָאכ טקנירטרַאפ
 ,טירט רעטנוא טרעגלאוועג
 עלעטעלּב ַא טרָאפ ךָאד טָאה
 .טילּבעגסױרַא םעד ןופ

 --ךעלעגער ,סנגער ןעגנאגעג
 ,טַאלּב ַא טרעוו לטעלּב סָאד
 ,ךעלרעגניפ רָאג סיוא טיצ טַאלּב יד
 !טאי רעצנַאג ַא טרעוו ןוא

 ,ךללעגער ךָאנ ןּוא סנגער ךָאנ
 --טניוו ךָאנ ןיא ןענוז ךָאנ
 ךעלעטעלּכ ,רעטעלּב יד ןּוא
 !דניק ַא רָאג ןריוּבעג
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 ,סעקניניילק ַא לדנוואק ַא
 . ,סנירג ַא ,סקידכעלייק ַא
 ענעדאה ַא ַאּב ךיז טלאה
 .סניד ַא עלעזלעה טימ

 ,לדנוואק סָאד טָאה ןסקַאװעג
 ,קילג ןַײמ טָאה ןסקאוועג
 סעקידוּב טימ טמאצעגמורַא
 .קילּב סכעלגיצ ,סכעלגניא ןופ

 -- ,סעמירַאוװ ַא ךָאנ לָאמנייא ויּב
 ,טרָא םוצ גנּורּפש ַא ּביג ךיא
 ,לדנוואק ןַײק ןיוש ךיא ףערט
 !טרָאד ןוואק ַא ןיוש רָאנ

 ,ךעלעפיירטש טימ ,ךאלקיסאּפ טימ
 ,לאּב רעסײװ ַא טימ ןוא
 ,ךעלעינק ןשיווצ סע וואורּפ ךיא
 !קַאנק ַא טּוט סָאד !ַאהַאה

 ,לרעסעמ ַא טּפאכעג ּבאה'כ

 !ךַארט ןוא == ריר ַא ןָאטעג



 ,ךיז ןלאפעצ זיא ןוואק רעד
 !ךַאסַא ןטנעמיד ,ָא

 ,לרעטסעווש םעד טקנעשעג סּבלַאה א
 .ןײלַא רימ רַאפ סּבלאה ַא
 לדנוואק ןַײמ ףַא רעדעי זיאיס
 .ןעוועג רימ ענאקעמ

 -- רָאג ןוואק ןכָאנ ןיוש גנַאל
 ,ייווצ ךעלסיש ןּבילּבעג
 ךעלעדניה יד רַאפ ךיא ּבָאה
 .ייז ןיא טלעטשעג קנורט ַא

 ךעלערעק עצרַאווש יד ןופ ןוא
 ,רינש ַא ךיא ּבָאה טכַאמעג
 --,ךעלערעּפ ענייש לשטַײּכ א
 .ריצַאּב ַא רעטסעווש ןיימ

 -- ,רָאג רעציוא ןַא ,זיא רעייט ,ָא
 !דֹרע לציּפ קיניילק ַא
 ,ךעלרעדניק עּביל ,עשז טעז ןוא
 !טרעװ לרעק ַא ןופ סָאװ
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 רעדעס

160 

 ,ןעמיולפ ןוא סעקניּפעּפ - לּפע
 .רעּב - ןרַאּב ערעווש יד ןוא
 ,רעדניק עּביל , :רעמיוּב ןטעּב
 ."רעווש זיא'ס ,ּפַאק ַא ּפָארַא טמענ

 ,ןטעּב טינ גנַאל ערוועכ ךיז טזָאל
 --?סָאװ ּבילוצ -- ןטעּב טינ גנַאל
 ,ןגַײװצ ןגיוּב ,רעמיוּב ןעלסיירט
 .זָארג ןפא ןטכורפ ןלאפ

 ,קיטפאז ןוא סיז ךיז ןָא ןעמ טסע
 ,ןַײװ קינָאה ,טייקסיז ןיא טפאז
 ,ןכירק טינ ןָאק ןיוש ליומ ןיא ןעוו
 .ןײרַא ענעשעק ןיא טכירק

 ,עטקַאּפעג סענעשעק עלופ
 -- יז טימ ךיז ןריר וצ םיוק
 ,ןגיוא יד ךָאנ ןטסולג עס ןוא
 !יײװ ןעוט ךעלכייּב יד רָאנ



 ,לסיּבַא ןעורּפָא ןעמ זומ
 --זָארג ןפא ךיז גייל ַא ןוא
 ,לּפע ןופ קַאּב ַא ּפָארַא טקוק
 .זָאנ עיולּב ַא םיולפ ןופ ןוא

 ,לשנייוו עצראווש לטניּב ַא ןוא
 -- ,טרָאד ןָא ,גייווצ רעטצעל רעד ףא
 ןעור טינ ךָאד ןזָאל יז ,ךַא
 .טרָא םנופ ךיז ּפַאכ ַא ןוא

 ןעלסיירט ,ןסייר ,ןפרַאװ ,ןכירק
 !טאלּב - רעטעלּב ,רעטילפ - רעטאלפ
 ןעמוקַאּב ןוא ןיוש טקַאּפעג ןוא
 ,טאמ רעדיוװ ךיז גייל ַא ןוא

 ךעלדנייצ יד טקעטשעגנײרַא ןוא
 -- ,וזַא גנאל ןטלאהעג ןוא
 ,ןעמיולפ ,לשנייוו ,ןרַאּב ,לּפע
 !יוא ,יוא ,טנעז ריא טוג יו ,ךַא

 ?רעמיוּב ףא טכורפ יד טייזרַאפ רע --
 ? טפאז םעד ייז ןיא ןָא טסיג רעוו --
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 :טגָאז ןוא ףיוא רענייא ךיז טלעטש
 !טפַאש סָאד רעוװ טינ ןעד ריא טסייוו --

 ,ןטפאז יד דרע רעפיט רעד ןוֿפ
 ,ןוז יד ןוא סנגער יד ןוא
 ,עטינעג טנעה סרענטרעג םעד ןוא
 .ןּוט גנידצלא סָאד ,ייז רָאנ ץלא

 ,ןּברַאפ יד סע ןלעטשַאּכ ייז
 ,ןיילק יד ,סיורג יד ּפָא ןלעטש
 ןריצַאּב ןוא ןדײלקַאּב ןוא
 .ןייש ,לדייא ןטכורפ עלא

 ,קיניײװ ןכַאמ לּפֶע ָא םעד
 ,סיז - קינָאה -- םענעי ָא ןוא
 ,עקּפרעט סָאװטע ןרַאּב יד טָא
 ,טסילפעצ שזַא ,קישאק ענעי

 ,סקיציּפש ַא עלעּפָאנ ַא ָאד
 ,זָאר ַא עלעקעּב ַא טרָאד
 ,סקניצרַאֹווש ַא עלעּפעק ַא ָאד
 .זָאנ עגנַאל ךעלּבעג ַא טרָאד



 -- ,טקידנערַאפ ,טצוּפעגסױא זַא ןוא
 ,דלימ ןוא רימ רענטרעג רעד טייטש
 ,ןטייז עלא ןיא טקוק ןוא טרַאװ
 .טניוו ןופ ךרָאש םֹוצ וצ ךיז טרעה

 ,רעדניק יד ןָא ןעמוק עס זיּב
 -- טלעפעג יז סערייּפ יד זַא
 ךיז טיירפ ןוא ,ךיז רענטרעג רעד טיירפ
 :טלעוװק ךעליירפ םענָאּפ ןייז ןוא

 !סערייּפ ענַײמ טלסיירט ןוא טסַײר --
 ,ןַײװ - קינָאה ,טיײקסיז ןוא טפאז
 ,ןכירק טינג ןָאק ןיוש ליומ ןיא ןעוו
 !ןַײרא סענעשעק ןיא טּפוטש
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 יאהוּב רעד
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 ,עשַאּפ רעד ןּופ יַאהוּב רעד טײג
 !ַאװ - אווער --,טעווער ,טעווער
 רעדלעפ ןּופ ,דלַאװ ןּופ ץכיה ַא טּוט
 !ַאזַא לָאקרעדיװ ַא טימ

 ,ךעלסעפ ןּוא ּפעט ןּופ טדער עווער
 .ףיוה ןטימ טלסיירט עווער
 ,ןסיורדניא טליּפש ,גרַאװנײלק סָאד טליּפש
 !טפױלטנַא ןּוא ןליּפש יד טפרַאװ

 ,ךעלכעד רעטנּוא ,ךעלטנעוו רעטנּוא
 ,טלעטשעג ןרעמַאק רעטנּוא
 ,סערַאּפש ַאּב ךיז רעדניק ןּפוטש
 !טלעװ ףא טנַאּפש יַאהוּב יו ,ןעז

 סערַאּפש ַאּב ךיז רעדניק ןּפּוטש
 ;יײוו קיצרַאה ייז טּוט עס ןּוא
 ,ןּבילּבעג רעכעליּפש עלַא
 !יײז ןעייטש רעקפעה ףַא ,טרָאד
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 ,עטנַאּפשעגנײא ךעלטניה עדייּב
 --!ןַָאּפש םעד ייז ןסיירעצ טציא
 !סעקאלטניה --,לימ רעד ףַא ןעגנירּפש
 !ןַאטשַאּכ םעד ןעיירדעצ ןּוא

 ,ךעלכעד יד ףיוא טסערפ גיצ יד ,יוא
 ,קַאּבַאק ןּופ עלעג עכלעז
 עטייווצ סָאד ,סנייא ךעלצעק יד ,טעז
 !קַאנק !ךַאּכ !ןקרַאּפ ןפַא

 ,רָאטקַארט רעניילק רעד דמאז ןּופ רָאנ
 ,טערעשט - יורטש ןּופ ּבּולק רעד ןּוא
 ןסָאלשעג טּוג עקרַאטש ןעייטש
 !טערעשטָא טימ טערעשטָא

 ,ןלאפעג זיא ןאמּפענ רעד ,טעז
 --,טייגעצ ךיז ץכעּפענ סָאד ןּוא
 ןרענָאיּפ ןופ שרַאמ רעד רָאנ
 !ײלָאזוװַאמ םַאּב ץלַא טעּפּוט

 ,עווער ַא ךָאנ יַאהוּב רעד טּוט
 .ףרָאװ ַא ןעמעלַא טימ טּוט



 -- ,רענייק ,טינ סַאג ןיא טײג רענייק
 .ףרָאד ןיא טײג רָאקּפרָאד ַא רָאנ

 ,ןּביוהעג ּפָאק --.יַאהוּב רעד ןּוא
 ,םַאלפ רעצרַאוװש ,ןגיוא עלופ
 ,ןלאטש ןיא יק יד ןרעטיצ
 .םַאצ רעטנּוא ןּופ טניה ןליּב

 ,ךעלעמַאּפ ץנַאג יאהוּב רעד טנַאּפש
 ;קעװַא טלעטש ןּוא סיפ יד טּביױה
 ,רעדיוג רעד םּוא טפכָאפ טנרָאפ
 .קע ןייז םּוא ךיז טגיוו ןטניה

 ,קיטבעמ ןּוא ץלָאטש רענרעה יד ןּוא
 !ּפָארט ַא ,גניז ַא --,דילג רעדעי
 ,רענרעה ןשיװצ ןּוז יד טגָארט

 !ּפָאק ןפַא ךיז ןּוז יד טגָארט

 ,ןעייגרַאפ םַאּב עטיור ַא ןּוז
 .טלעווק יז ןּוא יַאהוּב ףא טציז
 ןקור ןייז ףַא טייקטיור ריא טסיג
 !טלעװ רעּבלַאה ףַא םיא ןּופ ןּוא
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 - .?רע ויא סעמעוו --:ךעלקענש ןגערפ
 | ,זָאנ םַאֹּב םיא זעמענ ןעק רעוו
 ןטלַאהַאּב ךיז עלַא רָאג זַא
 ?זָארג רעטנוא ,ןריט רעטניה

 --?יַאהוּב ַאזַא ,רע טניואוו ואוו ןוא
 !גנע םיא רַאפ ןלַאטש עלַא
 ,ןּביוהרעטנוא ךעלכעד ךָאד ןָאק
 .גנעל ןּוא טיירּב ףַא טנעוו ןרַאּפש

 ןסע רעטנּוא םיא טגָארט רעוו ןּוא --
 ?ןעד רעּבעצ ַא ןופ רע טסע --
 ,ןקלעמ ןעמענ םיא ןעק רעװ ןּוא --
 !?ןעק ןקלעמ יַאהוּב ַא רעוו
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 עסיאמ א

 ,ערדניק
 ,ערדניּפַאק
 !קיּפ קיציא
 -- עסיַאמ ַא ןעק'כ

 !קיטנא ןַא
 ,טרעהעג יז רעטָאט ַא ןּופ
 דרעווש ַא טימ קילרַאק ַא ןּופ

 רעהַא טמענ

 ,ךעלכעליּפש יד
 ,ךעלכעליּפש יד

 ,ךעלכעלימ יד
 ,ךעלכעלימ יד

 :זיוה סָאד
 !סיוא טרעה עלעטיאמ טָאד

 ,ערדניק
 --,ערדניּפאק
 :ןָאה ַא טימ ןוה ַא
 ,ענייש יד ,עסיַאמ יד



 ,ןָא ןיוש ךיז טּביױה יז
 .ןָא ןיוש ךיז טּביױה יז
 ,ּבלאק ַא טימ וק ַא
 ,ענייש יד עסיַאמ יד
 ,ּבלַאה אּב ןיוש זיא יז
 .בלַאה אּב ןיוש זיא יז
 ,זיומ ַא טימ ץַאק ַא
 ,ענייש יד ,עסיַאמ יד
 !סיוא ןיוש ךיז טזָאל יז

 קירוצ טמענ
 ,ךעלכעליּפש יד

 ,ךעלכעליּפש יד
 ,ךעלכעלימ יד

 ,ךעלכעלימ יד
 ---:זיוה סָאד

 !סיוא זיא עלעסיַאמ סָאד
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 דלאוו ןיא

 יצירעשטיּפ יציא

 ;יציק יד ךיז ּוצ טפּור

 ,דלַאּב ןפָאלש ,לצעק - יציק --,
 ,דלַאװ ןיא רימ ןגרָאמ ןרָאפ
 ,לשעה ידוד ןדייז ןיימ ֹוצ
 .לסערק ידוא ןעּבָאּב ןיימ וצ

 ,ךַאד ןפא לשנייוו ןטרָאד
 יו ךַאסַא רָאג -- ןקָאטש * ןעניּב

 יַצירעשטיּפ יציא
 .יציק יד ךיוא ,ןיוש טפָאלש

 :םיא ךיז טמעלָאכ
 ,טרָאפ רע טָא
 ,טרָאכ ַא ,ַאזַא טנוה ַא ףא
 ,דלַאװ ןיא טרָאפ
 ןענירד ןטימניא
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 ,ןענירטנַא רָאג טרעוו טרָאכ רעד ןּוא
 .ןעוועג טינ לָאמניײק יוװ ךיילג
 ,ןײלַא - ןייא יציא רָאנ ןּוא
 ןיילק יוֹזֲא

 ! םענווָאדלַאװג ַאזַא דלַאוװ ַא ןיא

 :ןעיירש ןעלגיופ
 ."קערירַארש,
 :ןזָארג ןשיווצ
 ."קעט ןּוא קַאט}
 :ןעמ טכליה ץעגרע
 ,"!ּפעה !ּפעה ,
 .ּפעק יד טימ ןעמּורּב רעמיוּב

 :קערש ַא ןָא ןיציא ףא טלַאפ
 !ידוד עדייז --
 !ידוא עּכָאּב

 וָאדַאוָאיַא
 --!יוא ,םיצּולּפ
 !ָאד זיא סקּופ ַא
 :סקּופ רעד ןּוא
 ,יצירעשטיּפ יציא --



 ?יציק ּוצ םיײהַא טסליוו
 ,ךיז רימ ףא ץעז
 ,קע ןיימ טלַאה
 !קעװַא םײהַא ךיד ךיא טגָארט

 ,יציא ךיז טצעז
 .ּוצ ךיז טלַאה
 !וא - וא -- ךיז טזָאלעצ סקופ
 ,סעקָאּב
 ,רעמיוּב
 !ּוּב -- ןרעּב
 ,סעײלעטכָאמש
 ,סעּפעטס
 ,ןגיוטס
 ,ןגיוא יד ןסיירסיוא ליוו טניוו
 ןרעיוא יד ןיא
 !טרעיוּב ,טרעיוּב
 ּפִא ךיז לעטש ַא סקופ רעד זיּב
 ;ּפָאק ןטימ לקָאש 8 ןּוא
 !יצירעשטיּפ יציא --
 ,םייה ןייד זיא'ט

 ,יציק ןייד
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 !ּפָארַא ,ונ
 !קנַאד ַא גָאז
 !גנַאל טינ ָאד ךיז טלַאהרַאפ ךיא

 --קּוק ַא טּוט יציא
 !ךיז טקערשרעד
 :דלאווג ,יוא
 -- רע זיא םייה'רד ןיא טינ
 ;דלַאװ ןיא
 !רע טעז סָאװ ןוא

 ןגעקא םיא סעיַאכ עדליוו
 !ןגעוורעטניה ןשיוועצ ןופ

 : רעגיט ַא ,ליטש
 ,ןגיוא רעייפ
 ,ןגיוּבע גוצ ןפרַאװ ּוצ ךיז
 .ןעקסַאילּב רענייצ
 ,טייהרעליטש
 ,ךיז טקור
 ,ךיז טקּור
 !טיירג ךיז טכַאמ



 !ּביל ַא טייז רעטייווצ ןּופ ןוא
 !ּביױה ַא ךיז ןיציא ןגעק
 ,קיטכעמ
 קיטכיל
 ,ןּביוהרעד ןּוא
 ,טרעּבױשעצ ןוא ןסקאווַאּב ּפָאק
 ,םיצּולּפ עווער ַא טּוט
 ,טמורּב
 !טמּוטשרַאפ קערש ןיא דלַאװ רעד שזא
 -- קירוצ ףא יציא ךיז טּפַאכ
 :קילּב א טינש א רעּבא טוט
 ?רעוו
 ,ןצילּב ןגיוא !ףלָאװ ַא
 ,עטציּפשעגנָא ןרעיוא ןּוא קסיּפ
 ,ךיז טיירד
 ;טינ טור
 טיירד ,טינ טור
 !טיײירג ןּוט גנורּפש א ףַא

 ,רעווש ןָא טמּוק ןטנוא ןּופ ןּוא
 .רעּב ַא טמוק שירעּב ןוא רעווש
 .רעטופ ןעמרַאװ ןיא טצלעּפעגנָא
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 ,רעטוג ַא יֹוזַא רָאג ,ךיז טכוד
 --:ייווצ ךעלטניפ - ןגיוא יד רָאנ
 !ייז ןכּוז ,יֹוא -- דנילב ,רעטסניפ

 !ךיז טגיוועצ םיוּב ַא -- רָאג םיצּולּפ
 ,טלקָאש
 :ּפָאל םעד טימ טלטָאּפ
 .ּפָארַא ךיז עּפלַאמ ַא טזָאליס

 ,ןרעיוא - ושטנעמ ןּוא טנעה רָאּפ ייווצ
 ,ןרעיוהעגמוא ןַא קע טימ ןוא
 ,דליוו ,ץירָאה :ןעזסיוא ריא ןּוא
 !דליּב ךעלטנעק ַא טאמיק רָאנ

 -- םיא רעטנּוא ןופ ןּוא
 ,טירט טינ
 ,טדיז עס ןּוא ךיז טפרַאװ עס רָאנ
 קנש? ףיז טיצ ,ךיזיטליונק' ,ךיז טיירד
 גנַאלש ַא ךיז טלגנעלׁש ,טלגנַאלש
 גניר ךיז טיירד ןּוא טצנאלג

 ,לגניר ןיא
 .לגניצ קיטפיג ריא סױרַא טקעטש



 ,יד ָא טָא ,סעיַאכ עלַא
 ןיציא ךיז טכּוד
 ,ןיצירעשטיּפ
 -- ,ילפ ַא יז ןעוט ָא טֶא
 לערג ןעמורג ,ןעמּורּב א טימ
 ..!לעט ַא םיא ןּופ טכאמ עמ ןוא

 ,ןייּבעג סָאד םיא ןיא טרעטיצ

 ..!ןייוװעג ַאזַא סיוא רֶע טסיש

 ןטנּוא ןופ רָאמש ַא טּוט םיצּולּפ
 ,קרַאטש םיא םּורַא טּפַאכ עס ןּוא
 ,ןטֿפּול רעד ןיא םיא ּביוה ַא ןוא
 !גרַאּב ַא ףא יוװ טציז רע ןּוא

 ,ןעמּונַאב טינ יציא סע טָאה
 :ןעמּוקעג ךיז ּוצ זיא רע זיב

 !טנַאפלע זיאיס ,ךָא
 ,רעּביל טנַאפלע
 -- עינָאנ ןייז טימ

 !רעּביג ַא טָא
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 ,ךיז ףא טצעזעגפיוא ןיציא
 ...ךיג רָאג טינ םיא טגָארט רע ןּוא

 ,יציא , ןיוש ךיז רע טיירפ

 .ּפָאק ןטימ טלקָאש
 ספיַאכ טרליוו יד ןּוא

 .ּפָא םיא רַאפ ןטערט
 ,ןגעוו ךרּוד טינ טנַאפלע םיא טגָארט
 געקנַא םיא עטוג ןעמּיק
 ,רענטלָאטש לשריה
 שריה רעקנַאלש
 .שריש - שרַאש :ךרּוד ךיג טצילּב
 ,רענייש ַא ףַארישז ַא
 ,רענייפ
 ףיוא ךיז טציפש
= = 

 .טענייא ךיז טרעה

 .ןייש ,קיטסּול ,ךעליירפ סערּבעז
 .סנייא ךָאנ סנייא ,ךיז ךָאנ ןגָאי

 ,עשַאּפ הא ןרָאהזַאנ א ר

 .ןשַאמ טימ סכערוגנָאק ןוא



 ,ןיציא ךיז יז ןסירג עלַא
 ,ןיציא

 -- ןיצירעשטיּפ
 .ייּברַאפ םיא ןפיול יז ןּוא

 ,ןעמוקעג דלַאװ ןּופ ףָאס םוצ וַא
 ןעמונעג םיא טנַאפלע רעד טָאה
 ..!ייּפש ַאזַא םיא ןָאטעג ןּוא
 ןגיולפעג ױזַא דלַאּב רע זיא
 !יילַּב יו ןָאטעג לֵאֹפ ַא ןוא
 ,ןגיוא יד טכַאמעגפיוא רע טָאה
 ,יצירעשטיּפ יציא
 --ןיציק טימ ךיז ןעעזרעד ןּוא
 ..!טעּב ןיא רָאג
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 עקרעקוצ יד
 עינאלאק - רעדגיק ןיא
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 ,עינָאלָאק ןיא וועטנָאי רעד ,יוא
 --!יַאמ םעד ,םיא ןטיירג עלא
 ,לגָאה ַא טסיימש ,ןגער ַא טײג
 !יַאס - יו -יַאס וװעטנָאי זיא יַאמ

 ,סעיסרוקסקע ןייג וװעטנָאי ןכָאנ
 .טכעלש טינ ךיוא -- ,סעיסרוקסקע זיּב
 :ןליּפש ֹוצ סָאװ טימ ָאד ךָאנ זיא'ס
 !ךעלּב ןּוא יילק ,ךעלטכיל ןוא ּבֹרַאפ

 ךעלכיּב טָאה טקישעג ףעש רעד ןוא
 .ועצ ךעלקעּפ סעקרעקּוצ ןּוא
 ?ןענעייל ןענעק ןיוש ךיא לעװ ןעוו --
 !ןעװ ,ונ ,עקרערעל ,עקנאכ

 .עקרעקוצ יד רָאנ עז ,עקנאכ
 !ךַאז ַא טסעז ,ןטכענ ןופ זיא'ס
 טעייק עס --?דניק ַא םעד ףַא טסעז
 .טכַאל ןוא טציז רעטָאק ַא ןוא
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 לּפעק פָאד טדָאּב יז ,ןיּב ַא ןּוא
 ,סיז טימ עלעסיש ַא ןיא
 -- ,רענירג ןימ אזא ןיּפש ַא ,עז
 .סיפ ןּופ רָאנ ,רָאג ּפָאק ַא ןָא

 !ךעלמילּב ,ךעלמילּב ,טייז רעד ןּופ ןוא
 !טּביל ןיימ יוא ,לטעפנָאק ןיימ
 --ןציּפש יײווצ עקניֿפײטש ענייד
 !סּפינש רעטיור רעד ספעש םעד יו

 ןעמוק קידנעטש ןענָאק ,עקנאכ
 --?טסעג ןיא זנּוא ּוצ ןפעש עלא
 ;ןענגער טינ רָאנ לָאז ,סייוו ךיא ,ָאי
 !טסערפ ןייק ןייז טינ רָאנ לָאז ןוא

 .לּבייּפ - לּבייל !לּבײל זיא ֹטָא
 !ךַאז ַאזַא ּבָאה ךיא סָאװ ,קוק --
 -- סרענעש ַא ךָאנ ןוא ךיוא ּבָאה ךיא --
 !הא אאאאּפ :ךיא ליּפש -- ,לטיימורט ַא

 טייז רעד ףַא קוק ,רָאנ קוק ,לּביל --

 ..אש ...רָאנ עז ,ךָאנ רעד ףַא ןוא
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 ןעעזעג ןיוש טסָאה ,ןײלַא גָאז
 ?ַאזַא רָאג לטעפנָאק ַא

 .ןטיּבעג טינ ךיז טלָאװיכ ,ךעסייוו --
 !זיא סָאװ סנייד ןוא --!ךַאז ַא -- סניימ
 ,ןעעז רימ ןלעװ ,לקיוועציכ ,ַאש --
 !סימ זיא סָאװ ןוא ןייש זיא סָאװ

 ,לקעד ַא ךָאנ ,לקעד ַא טסעז
 .קעד עניד עטצעל יד ןוא
 ,טקנילעג ַא יוא ,סקנינייש ַא יוא
 !קעמש ַא ךיוא ּוד ּביג ,ןיוש ַאנ

 ?לטיימורט סָאד ָא טסליוװ ,ריד ַאנ --
 ?טכא עלא ךעלּפענק יד ןוא
 ,לטעפנָאק ןייד רימ ּביג ,ּוטסיײװ
 .טכַאנ רעּביא ןטייּב ךיז רָאנ

 ,רָאנ קעל ַא ּוטיכ ,טינ ליוו ךיא ,ןיינ --
 ,ןעוועג יוװ ,לקיוורַאפ ןוא
 ,ןפָאלש ןגייל סע יג ךיא ןוא
 !םעד ןּבענ ךיז גייל ךיא ןוא



 ,ןזייוו טשרע ריד ןגרָאמ סע לעוויכ
 .טקּורַאפ ןיוש ןשיק ןיא זיא'ס
 ,רענייא לּבייּפ - לּבייל ,ריד ײג
 !טקוק רע יװ ,ןקוק ןימ ַא

2 

 ? ןגיוא יד ןיא רימ זיא סָאװ ,יוא
 !ָאד לטעפנָאק ןיימ טינ עזיכ

 ,לטעּב ןרעטנוא ,לטעּב ןפַא -
 !ָאטינ זיא'ס -- ,לדמעה םניא

 ,עיסונאכ ,עקרערעל ,עקנאכ
 !ּפָא ,ךיד טעּב ךיא ,רימ סע ךּוז
 ?וטסייוו רעשפע ,לּביײּפ - לּבייל
 .ּפָאק םעד רעהַא סיוא יירד ,ונ

 -- ,ןעלּבײל ףַא ,עקרערעל ,טינ קּוק
 ?דניצ לטעפָנָאק ןיימ זיא ואוו

 ךָאנ ףעש ןכָאנ זיאיס ןייז ןעד ןָאק
 ?טניװ ןפַא ןגיולפעגכָאנ
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 ,ןֿפָאלשעג רימ טימ רָאג ךָאד זיא'ס
 .קַאּב רעד ַאּב ,סנּפָאקעצ ,ָאד
 ,סעמע םעד גָאז ,לּביײּפ - לּבייל
 ?טקַאּפעג סע וטסָאה רעשפע



 עמַאמ ריא ןוא ַאטעי עניילק

 עמַאמ סעטעי
 ,ענשזַאטָאקירט רעד ףַא טעּברַא
 :ךעלרעמעה ןוא דָאר רעד אּב

 -- קוט - קוה ,קוט - קוה
 :ךעלרעמעק ןיא ךָאנרעד ןוא
 ,"םעכָאיויַא , ןיא ,"דרעזעג , ןיא
 ,טעטימָאק ןיא ,םָאקטלוק ןיא
 ,טדערעגכרוד ָאד ,ןָאטעג ָאד
 ,טריפעגכרוד
 !טכַאמעג
 --!ןאראפ
 --ןַאגעג םײהַא ךָאנרעד ןוא

 ,טַאז ,ךעליירפ
 .טַאמ ןוא דימ ,קיטומ ,רעטנומ

 ,גָאט ַא טנייה זיא ךַא ,עטעי --
 .גָאט ַא ,ךַא

 ,טרַאװרעד םיוק ךיז ,ָאי ,עמַאמ --
 יו טרַאמ רעטכַא, רעד ךָאד זיא טנייה

71 



8 

 !גָאז ּונ ,סניילק ,סעּפע ןעד טסייוו --
 ?יוזַא וטסכַאל ,עמַאמ ,עשז סָאװ --
 ?יורפ ןייק טינ ןעד ךיא ןיּב ,גָאז

 !טלעװ רעד ןופ ןעיורפ יד ,רימ,
 !טלעצעג ןופ ןֹוא ךָאי ןופ יירפ ,
 !טרַאװרעד ךיז --!ןטסניד ןייק טינ,
 ײ!טרַאמ רעטכַא רעד -- : גָאט רעזנוא

 !דיל ענייש ַא ,סניילק וד ,ךַא --
 ,דימ טסיּב ,ּפָא ךיז ור ,עמַאמ --
 ןלייצרעד טטעװ וד ,טגָאז רערעל

 יךָאנ ןוא ךָאנ
 ,ןלייצרעד לעװ ךיא ,דניק ןיימ ָאי --
 ןעוועג רעווש זיא ,יוא
 .ךָאי רעד
 ,דניק וטסייוו סָאװ ,דניק ןיימ ,דניק
 --.דגילּב ןרעוו ןגעלפ ןעיורפ
 ',ךיק ןוא קישטעּפירּפ ןוא ךיור ןופ
 ,ךיש ןצוּפ ,סרעּבעצ ןגָארט
 -- ,ימ ,טפאשגנע ,טעּברַא עטסרעווש



 ,ילּב רעייז ןענאיוורַאפ געלפ
 ;טסיװ ןוא טלַא ןיוש -- ,טייהרעגנוי
 !טסימ עּפוק ַא -- ,טײהרעטלַא

 --,רעדניש ,םיצירּפ ,םיריווג יד ןוא
 :ןעיירש ןגעלפ
 !רעדניק רָאנ טָאה
 !ךיק ןיא טניד,
 ךייא ּוצ טמוק יי,
 ,ךייט רעּביא ןקירּב ןעיוּב
 --!ןשַאר ,ןפַאש ,ןענרעל ןלעװ,
 יי ןשַאו זנוא ַאֹּב ריא טפרַאד ןלעווש,

 .דניק ןיימ ,ןעוועג ױזַא טָא
 רעּבאיטקָא זיא ןעמוקעג רָאנ
 :ױזַא ןָאטעג גָאז ַא ןוא
 ,דניצַא ןופ קיּביײא ףַא ןיוש,
 ךיײלגַאּב ןַאמ - סטעּברַא ןטימ
 ,יורפ - סטעּברַא וד ,ןייז וטסעוו
 ,לוש ןיא יצ
 ,דנַאל ןיא
 -- ןּבעװ םַאּב
 !ןּבעל םעיינ ןופ ץרַאה סָאד טסיּב
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 ,ןטרָאג ןיא ּפָא ןעמ טריפ ןעלטעי
 .יוט רעד יו ןעלקניפ רעדניק
 :רעּביא לטעי סָאד ץלא טרָאד טגָאז
 "...ױזַא טָא ...ןעיורפ יד ,רימ , --



 עלעצעק סאד

 ,עלעצעק ַא ָאד זיא זנוא ַאּב
 !ָא ַאֹוַא ,סקיגײלק ַא
 ,טינ זנוא גיוט עס טגָאז עמַאמ יד
 !ָאי סע גיוט ךָאד רימ רָאנ

 .טעקניצרַאװש ַא סָאד זיא ױזַא
 ,ייבש יו סײװ -- ,ךעלסיפ רָאנ
 ,ךעלעסנָאװ עניילק - קיצנאלג ייווצ
 .ייז יז טצוּפ קידנעטש סָאוו

 עלעצעק סָאד טָאה עמַאמ יד
 ,טכַארּבעג ךעלעזיימ רַאפ
 ,גָאט ןצנאג ַא סָאד ךיז .טליּפש
 !טכַאנַאּב רָאג ךיז טפָאלש ןוא

 ,סקידעּבעל ַא סָאד זיא ,ךַא
 ,ֿפָאה ןוא םעד טימ ליּפש ךיא
 ,ךעלעזיוה יד רימ טעּפַארד עס
 .ּפָאק ןפַא רימ טכירק ןוא
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 ,ךעלרעיוא יד םעד לציק ךיא
 --,שוילפ א יו ץעטאלג יד
 ,ךעלעגיוא יד טכַאמרַאפ עס
 .שּוק ןוא סע ךיא טעלג

 --ויז טנפע עס קירוצ ןעוו
 .ָאטינ רָאג ןיוש ךיא ןיּב
 ,םוא ךימ טכוז ,סע טצנַאט ,סע טגנירּפש

 .ָאש עצנאג ַא טכוו

 ,עלעווייא םניא ךימ טכוז
 -- ּפָאט ןיא ,עלעגירק ןיא
 עצילָאּפ רעכיוה רעד ןופ ןוא
 .ּפָאק ןפַא סע טלאפ

 ךיז ןליּפש ןוא ךיז ןליּפש רימ
 .ןוז רעד ךָאנ ןּפָאלש ןוא
 -- ,ךעלעזיימ יד סָאװ ןּוא רעוו
 ?ןּוט וצ סָאװ טינ טָאה עס

 עלעצעק םעד טימ לָאמניײא רָאנ
 ;ךַאז ַא טָאה ןפָארטעג



 סע ןעעזעג טָאה עמַאמ יד
 .ךַאסַא ךעלעויימ טימ

 ,ייז טימ טגנירּפש ןוא טצנַאט עס יו
 !קיטנַא ןַא ךיז טליּפש
 ,עלעקע םעד טימ טעכָאפ
 !קיטש ךעלזיימ יד טכַאמ ןוא

 דלאּב סע טּפאכעג טָאה עמַאמ יד
 ,ּבוטש ןופ סױרַא ךיג ןוא
 --זיוהרעטנוא םּוצ סע ןגָארטראפ
 .בּורְג ןיא טזָאלעגּפָארַא

 ,טײרדעגמורַא ָאד ךיז ּכָאה ךיא
 -- ,טנערּבעג ,טנייוװעג ליטש ןוא
 לקעשָאל םעד טימ עליפַא
 .טנעקעג טינ ןליּפש ךיז

 עקניליײװ ַא טימ רעטעּפש רָאנ
 -- ,(ָאטינ ךָאנ זיא עמַאמ יד)
 --עלעריט םַאֹּב רעה ךיא !ַאַאה
 .ָאד זיא עלעצעק סָאד



 ,יוזא טיירפרעד ךיז ןּבָאה רימ
 .ליּפש ַא טריפרַאפ דלַאּב ןּוא
 דלַאּב עמַאמ יד זיא ןעמוקעג
 ,ליטש טלכיימשעג רָאנ ןוא

 ,עלעצעק סָאד ָאד זיא זנוא ַאּב
 --יִא סָאד ,עקניניילק סָאד
 ,טינ זנוא גיוט עס טגָאז עמַאמ יד
 !ָאי סע גיוט רימ ,סיוו ךיא

15 



 קריצ ןיא עכאּפשימ רעד טימ -

 קריצ רעד זיא",ּונ
 ןיירא לטעטש ןיא
 ךאילש סיורג ףא
 .ןיינ רעגייז א

 טאה עמ רעדייא
 ,טכַארּבעג םיא לאז םניא
 ןרָאװעג ןיוש זיא
 .טכַאנרַאפ טַאמיק

 ,ךיז טּפוטשעג ןעמ טָאה ,יוא
 !טראוועג ןעמ טָאה ,יוא
 ןשטנעמ טימ סעטּפָאכ
 !טראגעג ןּבָאה

 רעּפעט רעד יסָאי

 ,ךָאק עמַאס ןיא
 ,ךיוא עקרעּפעט יד
 .ךָאנ ךעלרעדניק יד
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 ערוועכ ןייז רע טרילראפ
 ;ריט רעד ייּב טַאמיק

 !עקיאכ , --
 !עקיאּב

 !לטָאט
 ! עקיאמ

 --!יע יע
 "! רימ וצ

 ,לסקא יד ףא יײווצ
 ,טנעה יד אֹּב ייווצ ןוא
 ,ךרוד ךיז רע טּפוטש
 .טנערּבראפ ןּוא טציוושרַאּפ

 ךעלקַאטיּפ ןּביז
 ,טגנַאלרעד רע טָאה
 ןעמוקאּכ ןעמ טָאה
 .קנַאּב עטשרעּביוא יד

 ,קנַאּב עטשרעּביוא יד
 .ירעלאג רעד ףא
 !עקיאכ , טא

 !עקיאּב



 אקטיווק .1

 ! לטָאט
 !עקיאמ

 רעכעה ןענעז רימ
 יָוייז עלא ןּופ

 םיצייל יד ןענעז
 .סיורא ןפייר טימ
 ץאק ַא רענייא ףא
  .זיומ א ןטירעג זיא

 טצנַאט עלעריימ א
 .טָארד ףא ןקלאּב םאּב
 ,עקיאכ יי 4

 עקיאּב
 ,לטָאט

 ---.עקיאמ

 ,רעּביא טינ ךייא טגיוּב
 "!פָארא טלַאפ ריא

 ,רעגיט רעד רָאנ יו
 גנַאלש יד ןּוא ביל רעד
 סיורא ןענעז

 ,גנַאטש םַאּב ךיז טיירדעג ןוא
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 ,זיא

 ,עקיאכ
 ,עקיאּב

 ,לטָאט
 עקיאמ

 קערש רַאפ
 רעטנורא
 .קנאּב רעד רעטנוא

 . ,עריומ ריא טָאה סָאװ --
 ..!סאּפש ןכאמ יז
 ,עמַאמ יד טגָאז
 סאלּב יז זיא ןײלַא

 ,יז טלייטעצ ךעלכיק ןּוא
 ,דנאנאכאנ סנייא
 יז טעלג ךעלעּפעק יד
 .טנאה רעקיריטיצ טימ

 ,עקיאמ ףיוא ךיז טּביױה
 ,דניק עטסנעלק סָאד
 ,לכיק סָאד ףיוא טּביױה
 .דניוושעג סע טפרַאװ ןּוא
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 לכיק ןגעק טּוט
 ,גנּורּפש ַא ּבײל רעד
 לכיק סָאד םיא טלאפ
 .גנוצ רעד ףא ךיילג
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 ?דאה עמּומ ןיימ

104 

 --!לדאה עמומ ןיימ יאמלא ,אש
 ,לדָארטש יז טכַאמ סעקַאּבַאק ןּופ
 .זעק יז טכַאמ גנירעה ןּופ ןוא
 לדָאה עמומ ןימ אזא טלאוו
 ,זייּב ָא יוזא ןעוועג טינ
 עירעּב עטסערג יד טסעפ יז זיא
 * ...ונ ,ןטסערג םנּופ

 !זיעצנארפ

 --,טלעש לדָאה עמּומ זַא רָאנ
 --.זיורּב ןוא רענּוד --!ןטלעש א ,ךא
 ,זױה סָאד ףיוא ךיז טלעטש םָאּביד
 !םָאּביד

 .סיורג ַא דרעפ ַא יו

 --,לדָאד רעטעפ רעניילק רעד ןּוא
 ,טַאלג עטַאװעמַאט ךיז טכַאמ
 --טלדָארדעגנָא ןיוש טייטש רע רָאנ
 !טַאלּב ַא יװ טרעטיצ רע ןוא



 ,ךיז טישעצ רע ןּוא טָא -ָאטָא
 ,סינ ענּבירד עינעמשז ַא יו
 ךיז טיה רע ןּוא ךיז טלַאה רע רָאנ
 .סיפ יד טפָא רָאנ טייּב רע ןּוא

 --:ןטלעז ךיז טפערט ןטלעש סָאד רָאנ
 ,ּפָאט ַא סיוא ריא טפיול עס ןעוו
 ,םיצּולּפ ,שטעליוק ןּופ ןעוו רעדָא
 .ּפָארא עלעטכעלפ סָאד טלַאפ

 ,ןסירדרַאפ טינ סע לָאז יו ןּוא
 .ץַאק ַאזַא יז טציז טָא זַא
 ,ןסינ ,ןסערפ ,ןסע :רָאנ סיײוו
 .ץארק ַא טרָאד ןּוא ,קעל ַא ָאד

 ,טעּברַא ערעווש עצנַאג יד ןוא
 ,טכַאנַאּב זיּב ןעניגַאּב ןופ
 .לדָאה עמּומ רעד ,ריא ףַא טלַאפ
 !טכַאמענּוצ טינ גיוא ןייק זיא

 ,ןשטנעמ ןּופ טייוו ךָאד טציז עמ ןּוא
 ,לימ רעד ַאּב רָאטוכ םניא
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 ,ןֹוט -טלעש א טינ ןעמ לָאז עשז יו
 ?ליטש יוזא קידנעטש עס זַא

 ,טינ רענָאיּפ ןייק טָאה עמ זַא
 .דניק ןייק ,לרעּבאיטקא ןייק
 ,טעּברַארַאפ זיא רעטעפ רעד ןּוא
 !טניוװ ןטימ עניאט שטָאכ זיא

 ,ןרענָאיּפ :ךעלגעמ עס ןעוו
 ,ןעק עמ ןעוו לדַאירטָא ןַא
 --!ןרעװ לָאז ףעש ַא לימ רעּביא
 ...ןעוועג ןיוש ךעליירפ ריא טלָאװ

 ,ךעלטּפָא ןעמּוק טעװ דַאירטָא רעד
 ,יירשעג טימ ןּוא גנַאזעג טימ
 ןפלעה ייז טעװ עמּומ יד ןּוא
 ...ייז טימ ןייז ךעלקילג טעװ ןּוא

 ,רעטעפ רעד לעמ ןיא לימ ןּופ ןּוא
 --:טייל - סטעּברא ערעדנא יד ןוא
 ,לזיירק ןיא ןיירא ייז עלַא
 .טייוו טינ ,ָאד טָא טנַאּפש עמ ןּוא



 :לָאמאטימ

 !ןייטש טּביילּב ,

 !ךיז טצעז
 ײ!טרָאט עקניּפ ןדער טעו עס
 !ןדייר א ךַא --לטָאי סָאד טדער
 !טרָאװ סעדעי ןשּוקוצסיױא

 ...טעיףיוא ךיז טּביױה ,ןעקניּפ ךָאנ ןּוא
 --?רעוו ריא טניימ ,ונ ...טראוו א טעּב
 ,עקַאט לדאה עמּומ יד ,יז
 :עקַארק ַא טּוט יז ּבָאר ַא יו
 ...ןייז ליוו ...ךיא , --
 י.,ןרענָאיּפ א
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 קאּבאק ריא טימ קאלש -עּבאּב

108 

 ,טלעצעג ריא ןופ טייוו
 ,דלעפ ןלעג ןפַא
 קַאלש -עּבאּב רעד אּב זיא
 ןסקַאוװעגסיוא
 .קַאּבַאק רעטסערג רעד
 ,ףָאס ַא ןָא סעשינק ןייז ןלעוו עס
 ,ףרָאד ןֹרַאפ ןוא טָאטש רעד רַאפ

 ,ןקַאּב ןוא ןקַאּב ןענָאק טעװ עמ
 ,ןקַאנקרעד טינ לָאמנײק ךעלרעק יד ןּוא

 קַאּבַאק םעד קַאלש :עּבאּב יד טײג
 -- ,ןריפרעּבירַא טלעצ םוצ
 ,ןריר טינ םיא יז ןָאק
 ,עּבאּב יד ,יז טיירד ,יז טּפּוטש
 .עּבארקש ַא טרילרַאפ ןּוא
 קַאּבַאק םּוצ עדייז רעד וצ טפיול
 :טגָאז ןוא
 יו קַאז ַא ןיא ןעמ טמענ סנימ ַאזַא

 טנעה יד טײּפשַאּב רע ןּוא



 םענרַאפ ַא ךיז טּוט ןּוא
 ,קַאּבַאק םוצ
 !טקַאנקעצ דמעה ןייז דלאּב טרעוו

 ,ַאכק -ַאכק , :עּבאּב יד טצכערק
 !ַאזַא קילגמוא ןַא
 דלעפ ןיא ןגיל ָאד םיא זָאל שטָאכ
 "!טלעצעג סָאד םיא ּוצ ןּפעלש ןּוא
 :טמעשרַאפ טצכערק עדייז רעד ןוא
 "!דמעה סָאד טקילפעצ טשינמוא - טסיזמּוא
 ,סיוא ערוועכ ַא טסקַאװ םיצּולּפ
 -- סיורג יד ױזַא ,לטאי ַא רענייא ןּוא
 :טיירש
 !קַאּבַאק ַא טָא --
 ,ןלייש םיא ןפלעה ריד ןלעװ רימ ,עּבאּב --
 ךעלקיטש טימ טסעוו ּוד ןּוא
 !ןלײטַאּב עלא זנּוא
 ;טכַארטרַאפ טגָאזעג עּבאּב יד טָאה ָאד
 עליפַא ךייא טלָאװיכ --
 !טכַאמעג סעשינק ךָאנ
 ?רָאנ --
 !דלעפ ןופ ןריר טינ םיא ןָאק ךיא --
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 טלעצעג םּוצ קעװַא לטאי רעד זיא
 ,קַאה ַא טכארּבעג ןוא
 קַאּבַאק ןיא טקַאה ןּוא טקַאה ןוא
 !טקַאנקע צ ןֹוא

 עּבאּב יד טָאה דיירפ רַאפ
 .עּבארקש עטייווצ יד ןריולרַאפ
 .עדייז רעד טָאה דמעה ןיא ןסעגרַאפ
 ,עדייּב ןָאטעג םענ ַא ןּכָאה ײז
 ,קַאז טימ ןּוא טנעה טימ ןּוא
 ! קַאּבַאק ןצנאג םעד ןגָארטעגרעּבירַא
 ,ּבּוטש יד ןּוא רעמַאק יד טליפעגנָא
 ,בורג ןלּופ ַא ךָאנ---ּבּוטש רעד רַאפ ןוא
 !קַאּבַאק ןעוועג זיא ליפיוזַא
 רעֹּבָא ןשטנעמ רַאפ
 .קַאמשעג ןעוועג טינ רע זיא
 לטַאי סָאד עליפַא
 !ןסע טעשינק יד טנָאקעג טינ טָאה
 םירייזַאכ יד רָאנ
 -- ,ןסעגרַאפ טינ לָאמניײק סע ןלעװ
 ןסערפעג קַאּבַאק םעד ןּבָאה יז
 !רָאי קידכעלייק ץנַאג ַא



 שינק רעסיורג רעד

 ,דלאוו ןיא יצעּבאּב ַא טניואוו
 ,דלאוו ןיא לקינייא ןא טימ
 .גלדוק --- טנוה ןעיורג ןסיורג ַא טימ
 ,ןעלעמעווש לגניא סָאד טּביױלק
 ,ךעלעמעז עּכאּב יד טקַאּב
 ךעלעשיפ -ךעלזערג ןּופ ןוא
 -- .ךעלעשינק עּבאּב יד טקַאּב
 ,לקינייא סָאד טעװעדָאה
 ,ןקניניילק םעד

 .ןיאלדוק ןוא

 ,שיט םוצ לקינייא סָאד טײג
 :רע טנייוו
 ,שינק ןסיורג ַא ליוו ,ךיא לי,
 ,עגײאוצלַא ,ענייא קידנעטש
 ייו!עניילק קידנעטש
 ,ךיג רעד ףא רע טמוק לָאמנייא

 --,ךיק ןיא ןײרַא קּוק ַא טוט



 !רעּב ַא --שינק ַא ,שינק ַא טגיל
 !רעװש ןוא טירּב ןוא ,ךיוה ןוא ,סיורג

 ,ןריט ןפע ,עּכאּב ,עּבאּב --
 ,ןריפרעּביא דלאּב שינק םעד לעוויכ
 יו ןריר טינ ןעקיכ ,רעכיג ,אלדוק

 ,שינק םעד ,םיא ןעמ טּפעלש ,ןעמ טגָארט
 .שיט ןפא םיא דלַאּב ןעמ טגייל
 :סיּב ַא טּוט רעניילק רעד טײג
 --!!!ךַא

 !זָאלַר ַא ןָאטעג טָאהיס זַא
 זָאל ַא ןָאטעג ךיז ןּכָאהיס זַא
 --!זָאנ --עלעג ןעלגיופ ןּביז
 םודנעּפ - םודנעה
 .שינק םנופ
 ,ןעקַארק ,ןעקַאה
 ןעייר) ,ןעיירד

 ,לגניא םורַא
 :שיט םּורַא
 ,רענייא רעניילק --,
 --!רענױזַא ןוא רענױזַא וד
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 !ראקארק ,ראק * ארק
 ?שינק ןסיורג ַא רָאנ ּוטסליװ
 ראק - ק-ארק
 יָיושינק ןסיורג ַא ריד ּוטסָאה
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 טרעוו טינ עקשערטעּפ ןייק

14 

 ,לגרעּב ןפַא רעדניק עדימ
 .זָארג םענירג ןפיט םניא
 ,ןערּב ךערָאּב ןטימ ןיא ןוא
 .זָאה - יזיפ לטייז טַאּב ןֹוא

 :ךיז ןשיווצ יז ןדער
 ,לָאט ןופ טכַאנ יד לייוװרעד טכירק --!לָאמַאטימ ןדער עלא
 ,קעויַא לייוורעד ןוז יד טמיווש
 .קע ןַא ןָא סעסיַאמ ןעײג

 :ןָאה - יזיפ ןלייצרעד טמענ
 ,רעמאק ןטימ ןיא ןײלַא ּבָאה'כ
 ,יורטש עטרעטס ןופ טייז רעד ןיא
 ,רעמַאה ןסיורג ַא טלעטשעגפיוא
 ,יורטש עגנַאל ייווצ םיא ףַא ןוא

 ,רעה ךיא ,טכַאנ רעּבלאה ןיא זיא
 ,טכַאל ץעמע רעמאק ןיא יו
 ,טכַאל ץעמע



 ,טכַארק ץעמע
 ...טכאלׁש ַא טייג םעדכָאנרעד ןוא
 --,ןגרָאמ ךיא םוק
 !יוא
 יורטש עדייּב ןדנואוושרַאפ רָאג
 ,טרעקרעּביא רעמאה רעד ןוא
 !ױזַא טָא

 : ןּביױלג וצ םיוק ,רעדנואוו ַא רָאנ
 ןּביוא ןייז ףַא ,רעמאה ןפַא
 ,ןגילעג לרעדעפ ַא זיא
 ,לרעדעפ ענדָאמ ַא רַאג
 ..!סקידעּבעל ַא יו טמעטָאעג

 ,טגָאיעגנָא ךיז ּבָאה'כ לפיוו
 ,ןגָארטעגּפױנוצ ךעלרעדעפ
 ,יילרעלא ,עצרַאווש ,עסײו
 יז עלא ןשיוועצ זיא'ס
 ,ןעוועג טשינ ןימ ַאזַא רָאג
 ,ןעשעג טינ ןוא ,ןעוועג טיג
 עניילק סָאד לרעדעפ סָאד זַא
 --!םענייא ןייק וצ טינ רָאג ךיז טכיילג
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 ,רָאלק ףַא ןיוש ךיא סייוו רעטציא
 ,רָאג ןוא טלעוו רעצנאג ףַא זַא
 ,ןעלגיופ ןייק ןוא סעפיוא ןייק זיא
 -- ,לגילפעג ןייק ,ךעלגיופ ןייק ןוא
 ,ענױזַא רָאג ןענַארַאפ טשינ
 סנױזַא לרעדעפ ַא סָאװ
 -- ,ןגָאמרַאפ וצ ןּבָאה ןלָאז
 .ןגָאז רעכיז ךיא ןעק ןיֹוׁש סָאד

 --טרעהעג סָאד ןעמעוו רעּכָא
 ?רעװ רימ טגָאז ,ןסיוו ןעק רעו
 .רענייק ,עדַאװַא ,טסיײוװ רענייק
 סע טרעהעג ןצעמע ןַא ךָאד
 ,רענייא רעד ,רעצעמע רעד ןוא
 ,רעמאק ןיא טכַאנ עלא טמוק רע
 ,ּפַאל ערוועכ ַא םיא טימ ןוא
 ,טטרעטס ןיא ךיז ןפרַאװ ייז ןוא
 ,רעמאה ןטימ ןוא יודטש רעד טימ
 ,רעכיוו ַא ןרעכיוו ייז ןוא
 !ּפַארכ ַא טימ ןוא שיור ַא טימ
 -- ןרעקרַאפ יורטש יד גָאטרַאפ ןוא
 ..!ןרעװ טינ ןּוא ,ייז ָאטינ ןוא
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 ָאקטיוװק .2

 ,ןערּב ךערָאּב ףיוא ךיז טּפאכ
 :ןגיוא יד טימ עקסאילּב ַא טּוט
 !סָאװ ךיא סיײוו
 --!ןעוו ךיא סײוו
 ! ןגיולפעג טינ ,ןגיוטשעג טינ
 :ןעוועג רימ טימ זיאיס סָאװ טרעה

 ,עסיאמ יד טָאה ןפָארטעג ןעוו
 ,ןסײוװ רעזנוא רעטָאק ןטימ
 ןיימעג טקוצרַאפ ױזַא סָאװ
 ,סניילק ַא עלעּבײט ַא סנייא
 ,ןסימשעגנָא םיא קרַאטש ךיא ּבָאה
 ,ןסירעגנָא ןרעיוא יד םיא
 :רעדיוו ךיא עז ,ןגרָאמ ףַא רָאנ
 .טײג םעדיוּב ןפַא רעטָאק

 :ךיא טכַארט
 ! רעטיּב רעײז ,ע
 !ךעיומ - ןצאק ַא טָאה רעטָאק
 --?ןגָאלש ןיימ ןעד ןפלעה ןעק סָאװ

 ןגָאױצנײרַא םּוק ךיא ןוא
 ,ּבּוטש רעד ןיא
 ןגָארטֹוצ גנערּכ ןוא



 ,ךעלעּבײט עניימ
 ,טכַארּפ ןיימ
 .טכַאנ יד ןקיטכענ ָאד ףַא

 :ןלעפעג טינ ןעמַאמ ןיימ ויא
 ,ןלעפ יז רָאנ,
 ןלעפ יז רָאנ
 .ּבורג ןקידעכיור םעד ןיא
 י!בּוטש ןופ וצ ,ךיא גָאז ,ייז םענ,

 --?ןכַאמ ןעמ ןעק עשז סָאװ זיא ,ּונ
 ,ןסיוו טינ לָאז עמַאמ יד רָאנ
 ,ןכַאז לרָאּפ ַא רימ ךיא םענ
 ,ןשיק ַא רַאפ סעקטאמש רָאּפ א
 ,ףיונוצ ךעלעּבײט יד ןוא
 !ףיױרַא ךיילג םעדיוּב ףַא ןוא

 ,םעדיוּב רעזנוא
 !םעדיוּב רעזנוא
 :ןסייוו עלא
 ,םעדייש רַאפ רָאנ
 ,סעכור רַאפ רָאנ
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 -- ,טעקיװָאמָאד
 סעניטנאּב עכיוה
 ,סעקירד ןוא
 ,סעמייש
 ,עשזאס
 -- ,קעז עטלא
 .קעלש ןוא םיצייל רַאפ רָאנ

 --?קערש רימ סָאװ ,עריומ רימ סָאװ
 ,ןיילק יד ,ךעלעּבײט יד זַא
 !ןיילא ןייז םעדיוּב ןפא
 !ןזָאל טינ טרָאד יז ןײלַא לעוויכ
 סלזאמילש ןוא םעדייש ןייז לָאז
 -- ,קעלש עטסיוו ערעדנא ךָאנ ןוא
 !קע סרעטָאק םעד זיא רעגרע

 ,רעגעלעג סָאד רימ ךַאמ ךיא ןּוא
 -- ,רעדינַא דלאּב ךיז גייל ךיא ןוא
 ;ךָאד ךיא סייוו
 ,ןפָאלש טינ רָאט ךיא
 ,ןפָא ןגיוא יד רימ ךיא טלַאה
 ,רעטסניפ ןוא רערעטסניפ ץלא טרעוו
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 רעטסדנימ ַא עלענַײש ַא רָאנ
 ,ךַאוש רעייז ךיז ּפָארַא טזָאל
 .ךַאד םניא רעכעל יד ןּופ

 ןטכַאד וצ ןָא ךיז טּבױה רימ רָאנ
 ,ענדָאמ ,ענדָאמ
 :ןכאז ענדָאמ
 ?ןטרָאד זיא סָאװ
 ?ָאד זיא סָאװ
 יָאּב , ַא טייטש ןעמיוק םַאּב ןוא
 ,לקניװ םַאּב ןוא
 ,זנָארּב ןופ יו
 .טנָאװ ןייא טימ םעליוג ַא טייטש
 ,גנַאל יֹוזַא זיא סנָאװ יד ןוא
 .גנַאלש ַא יו ךיז סיוא טלגנעלש
 ,טנרָאװ סעּפע רעגניפ ַא טימ
 ...טנרָאצרַאפ זיא םינָאּפ סָאד ןוא
 ,ןָאט יירש ַא ליוו'כ
 --טרָאװ ןייק רָאנ

 !ךע
 :טרָא םוצ גנורּפש ַא ּוט ךיא ןוא
 !!טינרָאג ַא טימ טינרָאג ַא זיא'ס
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 ?ןעוועג טרָאפ סעדיא עשז סָאװ
 ,ךַאד ןיא ךָאל ןופ ןייש ַא :טָא
 ,קַאז עטאמש ןטלא ןַא ףַא
 ,יורג ױזַא ךיז טגיוועג טָאה
 ,יורג ױזַא קיצנוק ױזַא
 .יוזַא ךימ ןקָארשעג ןוא
 ,ןכָארקעגמוא םעדכָאנ ךיא ןיּב
 ,ךָארּב ַא ּואוו ןוא ךָאל ַא ּואוו
 :ןזיוועגסיוא ךיז רימ סָאװ ,ץלא
 ,ןזיר יד ,סענעמיוק יד יַאס
 ,קעז יד יַאס ,סעטאמש יד יַאס
 -- ,קעּפ עצנאג ןריֿפַאּפ יד
 ,טּפאטַאּב ץלא ,טקּוקַאּב ץלא
 -- ,טּפאלקעגנָא יז טנעה יד טימ
 --:טרעה ,רעדניק ,ךייא גָאז ךיא ןוא
 !! טרעוו טינ עקשערטעּפ ןייק זיא'ס
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 ןעוועג זיא לָאמַא
 (גנולייצרעד עטשרע)
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 ,טייצ עטלא יד קנעדעג ךיא
 ,טייוו ןוא ווָארג ןיוש זיא יז שטָאכ
 טקעדַאּב ךָאמ טימ ,ּבױטש טימ ןוא
 .טקעמעגסיוא יו ּפָאק ןּופ ןוא

 גָאנ ַא לָאמַא טּוט עס רָאנ
 .גָאט - סטעּברַא רעגנַאל רענעי
 ,דליוו ןּוא ךָאנ קירוועוו ַא ,ךיא
 .דליּב ךעלטנעק ַא טייז םַאּב ןוא

 ,עדמערפ יד ,ענעגייא יד ןֹופ
 ,רעדמעה עטלַא יװ ,געט יד ןופ
 ,טייוו רעיורג ןופ יצ ַא טּוט
 .טייצ רערעווש - שרעדניק ןיימ ןופ

 ,לגרעּב ןפַא לּביטש רעזנוא ..
 .טפיול עס ךיילג ,ןגיוצעגסיוא
 ,ןכַאילש ןוא טניוו -- : ןטייז יירד ןופ
 .ףיוה טקיציא --:רעטרעפ רעד ןופ



 .קיציא טעשָאּפ ---? קיציא זיא'ס רעוו
 .שטארד ןסיורג םעד טלַאה סָאװ ,רעד
 ןטַאט ןיימ טשטַאּפעג טָאה סָאװ ,רעד
 .טשטַאּפעג ךימ םעדכָאנרעד ןּוא

 ,רעטניוו ןטלאק ַא קנעדעג ךיא
 ,טסערפ עקרַאטש ערוועכ ַא טימ
 ,ןטניוו ףַא טניוו ןוא יינש ףַא יינש
 .טסערּפעגסיױא יו ,טאלג רעדלעפ

 ,ןעיינש ןענייז רענרעד יד ףַא
 .טכַאש ףַא טכאש טרעקיוהעגפיוא
 ,טעקכוהרַאפ קרַאטש ןענעז רעטסנעפ
 .טכַארטרַאפ קרַאטש סעקרונאק יד

 סעװכַאּפ עסייוו טימ ,ייז רעמיוּב
 .טיײנשרַאפ שזַא לטרַאג ןזיּב
 ,ךיז טצירקעגנייא למיה םאּב ,טעה
 .טייטש טרָאד עלעפרעד ַא ,טעה

 ,לכייט סָאד טינ ןיוש טסעומש עס ןוא
 .רירפ א טּפאכ עקשזייד יד ןוא
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 -- ,רעכעה ,קיטסָארּפ ןרעוװ ןלעווש
 ,ריט יד קידנעּפיוקס ,קיטסָארפ

 ,ןטשיוּפ יד סױרַא עמַאמ יד טּפעלש
 ,"ךָאל ַא ָאד ןיוש , :ץכערק ַא טוט
 ,ןעטַאלרַאפ יז עקטיא ןיימ טמענ
 .ךָאטש עסיורג עטַאּפָאל טלעטש

 ,ןוויוא םעד ןייא עּבאּב יד טצייה
 ,קַאנק ַא טימ זָארג -יַארוק טמאלפ
 ,ןוויוא ןרַאפ םיִנָאּפ ריא טנייש
 .קַאּב ַא ריא ַאֹּב טמַאלפ עס ןוא

 ."ענווירד ,יס ןוויוא ןיא טנערּב ךעליירפ
 .קירוצ ,קירונ ,טסָארפ רעד טּביײרט
 ךערזימ רעד טמאלפ ןּביױש יד ךרוד
 - .קילשַאּב ןקיטכיל ַא ןיא

 ,עּבַאּב עּביל .עּבאּב ןיימ ,ךַא
 !טלעװ ַא טעװערָאהעגּפָא
 ,ןסיּב ןטַאז ןייק טינ לָאמניײיק
 ...טלעפ ןוא טלעפ ןוא טלעפ קידנעטש



 ןעמּונעג ךיז ףַא טָאה יז ךיילג
 ,ןיז ןעווָאכ ,רעטכעט ןעווָאכ
 ,קינשטארד םעד ןקיציא ּבילוצ
 .ןישַאמ - שטארד ןיא ,ךיק רעד ןיא

 ,רעדניק ןסקַאװ רעדניק יד ַאּב
 .ןיילק - רעדָאי ,עניילק סקיניײא
 ,קעסייא סקיציא סָאד יא עשז סָאװ
 !?ןייצ יד ןיא יז טקוק רע סָאװ

 ,ךיז טרָאי עמ ןעוו ןוא ,טסקַאװ עמ יו
 --:טיײיצ יד דָארג זיא ,טּוג זיא ןעצ
 ,ךיז טייטשרַאפ ,ונ ,וצ ייז םעניכ,
 ײ.,!טייל יז ןופ ןכַאמ לעװ ךיא

 ,לרעּב ןיימ טייטש רעייפ םעד ַאּכ
 .קעז ןופ סעשטענָא טמערַאװ
 ,עמַאמ יד םיא סעטאמש ןיא טקַאּפ
 .קעװַא שטארד םוצ דלַאב רע טפיול

 ,ןייטש - סערּפ םַאּב רע טעּברַא ןטרָאד
 -- .טגָאי עס םיא ןוא דרעפ סָאד טגָאי
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 רע טגירק טעּברַא רערעווש רעד רַאפ
 .גָאט ַא סעקיּפָאק ןּביז

 ,קיטייוונגיוא -- ,ּנאגוצ ַא ןוא
 .טייטש רע יװ ןפָאלשטנַא טרעוו
 טעקמורּב ןוא סיוא עמַאמ םיא טוט
 .טייהרעליטש ךיז טלעש יז ןוא

 ,עּבאּב יד טקּור ,ןוויוא ןופ ,טָא
 .טמַאלּפיַאפ - טיור סעיאלעמאמ
 ,ןשירפ טימ לייא טימ טסיגַאּב יז
 !טמאטַאּב טכער טשרע ייז ןרעוו

 ,ךעלזיוה ןיא ןײרַא ךיג ךיא ךירק
 ,שַאװ ַא ךיג ףַא --! ץַאפ - ץיפ - ץיפ
 סעיַאלַאמ יד ףַא ,טעּפש ןיוש זיא'ס
 .שַאלפ יד לייא טימ םֹוא ןיוש טפיול

 ,סעיַאלאמ ייווצ עּבאּב יד טיג
 : ףרָאװ ַא ,ףרָאװ ַא -- טנעה ןיא טירּב
 ןּביירטרַאפ ,ונ ,עכלעזַא טימ
 !ףרָאד ןוא טָאטש ןופ טסָארּפ ןעמ ןָאק



 ,ןוויוא ןסייה םעד טקּוראפ ןיוש
 ,ךָאל -ןעמיוק םעד טקעטשרַאפ ןיוש
 ,סעילּפָאטרַאק ןעצ ןטָארּבעגּפָא
 .ךָאװ ַא ףַא עּבָארג ךעלצעלּפ

 :ךיז טצוּפרַאפ טעפ עמאמ יד טָאה
 .קָאש ַא טכַאד ,סעטאמש ,סעטנארט
 ,לסיּבַא ךיז יז טסוהרַאפ רָאנ
 .קָאר ַא ךָאנ דלאּב ןָא יז טּוט

 ,רעזייה רעטנּוא טרָאד ,ךיז יז טּפעלש
 .ץליהעג דַאלקס ןדמערפ יז טיה
 ,ערירק רעסייוו ןיא טראד יז ןוא
 .ץלימ יװ יולּב ,רעיויּב ץלא טרעוו

 ,עקטיא ןיימ טּביילּב ,עּבַאּב יד טּביײלּב
 ."קענש רעניילק רעד , :ייז טימ ךיא
 ,טעראילש ןּוא דיילק ַא טמענ עקטיא
 .קעלק ךיא סייּב -ףעלַא ןא ,ךיא

 ,לכעק ןיא ףיוא עּבַאּב יד טמיור
 ףיול ַא טימ ןוא ,קָאז םעד טּפַאּכ
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 ,סעּבארקש יד ּפָארא ךיז ןופ טפרַאװ
 .ףיורא טכירק ןוויוא ןפא

 ,לכלַאש ןיימ םענ ,לּבײל :רימ טגָאז
 ,ךיש עניימ ןיא ןָא ךיז ּוט
 ,סעיאלאמ יירד ןעלרעּכ ּפָא גָארט
 .ךיג ףַא ףיול ,רעליואוו ַא יז

 -- ךיז ךיא לקנעווק --"רימ טלַאק ויאיס, יוא
 " .געמ יז ...יזג :ןעקטיא ףָא זייוויכ
 --,קישטיאלאמ ןייא ךָאנ רָאנ ךיא עז
 ...געוו ןרעווש ןיא ךיז ךיא זָאל

 ,ןסיורדניא וייּב ןּוא ּברַאה זיא טפול
 -- ,טלאמס ןּוא יינש ןסייוו םעד טקרַאטש
 --,ךימ טציש רע ,שאנקעטּפאל סעּכַאּב
 .טלַאהאּב ךימ רעריוצ םעד רַאפ

 ,סעּבַארקש עטרַאה ,עסיורג יז ֿפעלשיכ
 יררג ןרעװ יז ,טלַאק ןטצייז
 ,סעיאלאמ סרעּב ןיימ ּפָא ןליקיס
 ..יוזא טיוט ןרעוו ייז ןוא



 ,ךעלּפעצ - עווניר עגנַאל ָאד עזיכ
 .טלעק ןופ ,טסָארפ ןּופ טדימשעגסיוא
 ,סעלטַאּפ - ךעלּפעצ ןּוא דרעּב - ךעלּפעצ
 ,טלעוו יד זיא ךעלּפעצ עליוה

 ,לזענ ןיימ ,זָאנ ןיימ ,זָאנ ןיימ יוא

 ,ךַײט ַא יװ ןפירט ןָא טּביוה'ס
 ךעלּפעצ סע טרעוו עלאמס ןייא ךָאנ
 ...ךיילג ךעלּפעצ - עווניר יד טימ

 .ןעלרעּכ רעדּורּב םעד סנייז ּפָא ּביגיכ
 --.קאמשעג טייק ןוא ךיג רע טייק
 ןפיורש יד ךיוא ןעייק עס ,טכַאד
 ,קַאנק ַא טימ ןעּפירקס ,ןעַײק

 ,רעטיצ ךיא ,טלַאק זיא'ס ,םייה ַא ףיול'כ
 .זָאנ רעד ףַא רימ טסָארפ רעד טייר
 עטיור יד טנעה יד ךיז ןעלסיירט
 .זָאלג יו ףייטש ןרעיוא יד ןּוא

 ,ןוויוא ןסייה ףַא ףיורא ךירקיכ
 ,קיטש ןייק טינ ָאד טסָארפ רעד טכַאמ
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 -- ,ךיז גיילעצ ןּוא לצלעּפ ךיז םעניכ
 ..!קילג ןימ ַאזַא טָאה ךָאנ רעוו

 ,ךעלזיּפש עריא טימ טיירד עּכַאּב
 .לָאט ַא ,גרַאּב ַא טיינ עקטיא
 !עשז לייצרעד ,ּונ ,עּבַאּב ,עּבַאּב
 "...לָאמא ,ןעוועג זיא לָאמא ,לָאמַא --}

20 



 רעריפ - רעסַאװ רעד ץיא
 (גנולייצרעד עטייווצ)

 ,רעוװָארג ,ןסיורד רעד טרעװ רעװָארג
 .ךָאװ עזייּב ַא ּוצ זנּוא טגָאז
 ,רע טסּוק ,ךעלדנילּב למיה רעד ןּוא
 .ךָאל ַא גּוּב ןיא טקַאה עמ יו

 עקנָאלָאּפ ַא סעמייהעּב רַאֿפ
 ,זייא םַאּכ ךייט ןיא ּפָא ןעמ טגָאלש
 --.רעקיטש ןעגנירּפש ,סרעקעה ןקַאה
 ,טזײװַאּב גיוא ןא גּוּב רעד זיּב

 :סעמייהעּב ךיז ןקיווק ,ןעקנירט
 ,טּפּוז עס רעוװ ,טעשטּפעילכ עס רעוו
 ,ןעקריּפ רעמעל ,ןעקריפ סעּפַאקש
 .טּפּוט רעדעי ,ךיז טקיוװק רעדעי

 ,רעדלעוו ןסקַאװ רעטסנעפ ןפַא
 .טסָארּפ רעד טשרעה רעדלעוו יד ןיא
 ,רעגעי ַא טגָאי -- קידניא ַא ךָאנ
 .טסָאּפ יד טגָארט רעגערט א ןוא
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 ,רעטנּוא טעקמורּב עּכַאּב יד ןּוא
 .סעפעג סָאד טערָאּפ ןּוא טשַאװ
 ,סעּבַארקש ןענקירט ןעמיוק ןפַא
 .זענ יד ןּופ ןרערט ןעּפַאק

 ,ןעיינ סָאד טפרַאװ עקטיא ןיימ ןּוא
 .דלַאפ ַא ןיא לדָאנ יד טקעטש
 :רעטסנעפ םּוצ ּוצ ןריורפרַאפ טײג
 .דלאוו ןיא ךעלעייכ יד ּוצ

 ,לשעלפ סָאד טּפַאכ ןּוא קּוק ַא טּוט
 ,ןיסָארעק ךָאנ ךיג ףַא טּפיול
 ,יז טסָארּפ רעד טסּורג ,ןסיורדניא ָאד
 ,ןירג ןּוא יורג ,ןטייוו ,עיולּב

 ,רעגנע ,ךיז ךיא עילוט רעגנע
 .טייז רעקניל סעּבַאּב ןיימ וצ
 ,ןיוש טציז יז ,טינ ןיוש טמיור יז ,טָא
 .טייוו יז טגָארט עװָאשכַאמ יד

 ,עצײלּפ יד ןייא רעייז יז טגיוּב
 ,ליומ עניד סָאד טרינשרַאפ ןּוא



 אקשיווק .3

 םינָאַּפ ריא ןּופ ,לקנּוט ,לקנּוט
 .ליוק - ןגיוא עצראווש ןקּוק

 ,עדַאװַא ייז ןסייוו סעּפע
 --.טיוו ןּוא ףיט --,ןגיוא יד טָא
 ,זיא ץרַאה ַא סָאװ ,זיא שטנעמ ַא סָאװ
 !ךייר סָאװרַאפ ,םערָא סָאװרַאפ

 --,רענייש ַא ןיוש טלמונא זיא'ס --
 -- ןָא קירעיורט עּכַאּב יד טּביױה
 ,סערקַאי ַא ,רָאי - רעגנּוה ַא זיאיס
 ...ןָאצ ַא טּפַאלק ןוא ,ןייּב ַא טכערּביס

 ,ןרָאי עכלעז ןיא טייל - עמרָא
 .טסעק יז טיג סעכָאדַאק --?סָאװ
 ---,קיניײװ סע טרַא םיריווג יד רָאנ
 .טסע עמ ןּוא ,ןעמ טָאה ןּבָאה

 ,ןעמענ ַא זיא עטַאט ןיימ ןּוא
 .לימ ַא ןיא ןעמענ ַא זיא
 ,טינ טלָאמ עמ לייוו ,זנּוא זיא רעטיּב
 .ליטש עס ,טלעטשעגּפָא זיא ץלַא
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 ,ןעפירקס רעטּפָא ןָא ריט יד טּביױה
 .רעד ,רענעי ןיוש טעּכ עווציק
 ,לגייּב ַא רַאפ ןזיוה רָאּפ ַא ...
 !רעש ַא רַאפ עילפָאטרַאק ַא

 ,סעקַאיל ןגָאװ ַא ןליג ףניפ
 .קאטַאיּפ ַא --,לטניּב ַא יווטש
 ,שוּבלאמ עטלא סָאד ןעמ טעדנירּפ
 ."קַאס, ןּוא שַאנקיטּפאל ןטלַא

 ,רעריפ - רעסאוו ַא ,ץיא זיא ,ּונ
 ,ץיא ,יוזא רע טסייה ןסייה
 ,רעדניק ןוא ּכײװ ַא טגָאמרַאפ טָאה'ר
 ,טסצירקעצ ַא םינָאּפ ַא ןּוא

 :לדרעפ קידּורּב ַא טגָאמרַאפ טָאה'ר
 ---.רָאה ןָא ,קע ןָא ,םורק ןּוא דנילּב
 רעטסניפ - קָאטש זיּב ןעניגַאּב ןּופ
 ,רָאי יד םעד ןעייגרעד געלפ

 ,לסעפ עליופ סָאד טּפעלשעג טאהיס
 .סקַא רעזייּב ,רעמּורק רעד ףַא



 ,םירוקיש יו -- רעדער יד ןּוא
 .סקאלפ ןיא טּפינקעג ,טיירדעג ךיז

 --,ןעמּוקעג רָאי עטּוג סָאד זיא
 ;ּברַאק ןיא םיא ןפָארטעג טָאה
 --,רעגנּוה ןּוא טיונ ןימ ַאזַא ַאּב
 !ברַאטש ןּוא סיוא ךיז יצ שטָאכ --,ּונ

 ,עליוכ ַא ּוצרעד ןעוועג זיא'ר
 .שיילפ לקיטש סָאד טפרַאדַאּב רָאג
 --,רעטיּב טעקיה --טעקיהעג ןּוא
 .סייווש ַא געלפ ןגָאלשַאּב שזַא

 ,רעירפַא ּפָאק םעד ,ןַאגעג זיא
 .שיפ ַא יו ןפרָאװעג ךיז
 :עטַאװעקיה טעניַאטעג ןּוא
 !שיט ןיא ּבײר - ריר ליּביָאנק ַא םענ שטיטיטדָא - ָאכ

 ,רע טלָאמ ןשָאל ןימ ַאזַא טימ
 ,טיורּב ןענָאמ רעדניק יד יו
 ,ךעלדגייצ יד ךיז ןעלקָאש עס יו
 .טיוה יד ייז טרעטָאלּב עס יו
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 ,ענייש ַא ןעוועג טכַאנ ַא זיא
 .טילּבעג יז טָאה זיור ַא יו
 ,ןטעּב יד ןיא רעדניק עלא ...
 .טעירַאש ןיוש ךערזימ רעד ןּוא

 --.ייוו סּופ ַא טּוטיס ,ךיז ףיוא ךיא ּפַאכ
 :וק יד טנייה ןפיוקרַאפ ריפיכ
 ,ןיוש סיוא טײג לעמ ,ןעמ ףרַאדַאּב לייא
 .וצ ךעלעמַאּפ ךיז ךיא טיירג

 --,עקניה ַא ריט רעד רַאפ ךיא ּוט
 --:טלַאּפש * לגיר ןיא -- ! ךֶא ,ךיא עז
 ,לקעז םַאּב ךיז טערָאּפ ץעמע
 .טלַאה עּברָאט ַא ,לעמ סָאד טּכָארג

 ,ךיא ךאמראפ גיוא ןייא ,ּוצ ךיא ןיּב
 ,ריט רעד ןּופ ערַאּפש ןיא קּוק
 ,סעלָאּפ יד טזָאלעצ ,ץיא :ךיא עז
 .ריא ןיא טקּור --.עּברָאט ַא טלַאה

 ,ןטַאט םעד ףיוא קעוו ,ּוצ ךיא ףיול
 ,(טרעהרעד ךיוא עמַאמ יד טָאה)



 ,ןָאט גָאי ַא עטַאט ךיז טעװ טָא ,טרַאוװיכ
 .טרעלקרַאפ זיא ןּוא טגייווש רע ,ןיינ

 ,ןרעטש םעד רָאג רימ טעלג רע ,ןיינ
 דלימ ןּוא ,טנַאה רעטרַאה ןייז טימ
 :ןעמערּב עסיורג יד ךיז ןּביױה
 ."דניק ,םיא רעטש טינ ,טינ םיא רעטש , --

 ,עטייווצ סָאד טמענ ,לטנעה ןיימ טמעניר
 .סנייא ךָאנ סנייא :רעגניפ רימ טגיֹוּב
 ;קיצרַאה ,קיצרַאה ןּוא ליטש רָאג טדער
 ."סניילק ַא לרעזכַא ןַא טסיּב

 קענַאג ןיא ץיא רעד ליײוװרעד טמענ
 .קעװַא טייג ,עּברָאט ןיא לעמ
 ,ןסילשרַאפ ריט עטַאט רעד טסייה
 ."קע ןַא ,ַאש ,ןגייווש , :רימ טגָאז

 ,ןגיוצעג ךיז טָאה גנַאל ענדּונ
 ,טיצ - רעגנוה ערעווש יד טָא
 עטָאלּב ַא ןיא ןטילש ַא יו
 .טײװ ץעגרע וועשיא ַא ןּופ
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 ,ןעלמיה עשירפ ןעמוק עס רָאנ
 ,לָאזאה - ליזּב ,סנגער ,סנגער
 ,ןטָארעג ףיוא ןעײג רעדלעפ
 .לָאװ טימ ,טיורּב טימ קרַאמ רעד לּופ

 ,ןעיירד ךעלמערק יד ןָא ןּביױה
 ,ךָאי ןיא ןיוש סעכָאלעמלַאּב
 :סעקַאמושט טלעוו ןיא ןּביירט םיצירּפ
 ,ךָאנ רעטייוו ןוא ...סעדָא ןייק

 ,ףיוא ירפ ,לָאמניײא ,רעדיוו ךיא ייטש
 ,טרָאק יד םענ ,ךּוטנאה םעד םעניכ
 --:קענַאג רעזנּוא ןיא סיורא ייגיכ
 ?טרָאד ךיא ןיפעג סָאװ עשז - טפערט

 ,לּפינק ַא --,קַאז םעד ,לעמ םעד ףַא
 .ריּפַאּפ ןּופ ךעלדנעּב ןופ טגיל
 --:לקיוװעצ ךיא ,לּפינקיס ךיא ּפַאכ
 !ריפ סרענעצ !רעּפּוק עליוה

 ,טשעדיכרַאפ רָאג ןּוא ,טּפַאכעג ּבָאה'כ
 .טכַארּבעג סע ןטַאט םעד ּכָאה



 ,סע טלַאהַאּב ךָאנרעד ,סע רע טלייצ
 .טכַארטראפ זיא ,טשעריכרַאפ זיא

 ןכָאש רעזנּוא טָאה טשרע רעטעּפש
 ,יוזא טַאלג ,ךיז טלייצרעד ליטש
 --,ןעסַאּפ ךיז גיצ יד טּביײרט רע יו
 .יוט ןיא ,זָארג ןיא ינק יד זיּב

 ,שיוויינעג ליטש יו ,דָארג רע טעז
 ,ריט יד טקור עקיאַאז ץיא
 ,טײג קירּוצ דלַאּב ןּוא ןיירא טייג
 ..?רינאמ ַא רַאפ סָאדיײא סָאװ

 ,ןענַאטשרַאפ ץלַא ןיוש רימ ןּבָאה
 ...לָאמַאטימ ךיז טנָאמרעד ץלַא

 טעּפירקסעג סַאפ ןייז טָאה רעטייוו ...
 ...לָאט רעּביא ןּוא גרעּכ רעּביא
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 לקּושז סָאד
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 -- לּכַאמ ַא ,ןגער ַא
 ,לָאמש ךעלעסעג ןיא
 ,ךעלכייט יאס ,סעווניר יאס
 ,לָאצ ןָא סעקשטיר יאס

 סעואווט יאס ,רעמיוּב יאס
 .סַאנ ןרעטיצ יז
 ,ןגיצ ןייק ,ןשטנעמ ןייק
 .סַאג ןיא טינ טניה ןייק

 ,לקּושז ַא רענייא רָאנ
 ,טיור ךעלעסיפ טימ
 סעקשטיר ןיא ךיז טיירד ָאד
 .טיוט טימ ךיז טליּפש ןּוא

 ,רעּביא סָאד ךיז טרעק טָא
 !סיוא ןּוא ,לוג - לוג ,יוא
 לסיפ ַא סָאד טלעטש טָא
 .סיורא ךיז טסייר ןוא



 לּפעק םעד ןיא טּוט טָא
 ,ּפַאלק ַא ןּפָארט ַא
 עּבלוּב ַא ןטנוא ןוא .

 ,ּפַאכ ַא סָאד טּוט טָא

 ,לדנעּפש ַא ךיג ָאד רָאנ
 ,ףיול א ,ךיז םירק ַא
 ,לקושז םּוצ ךיז גיונ ַא
 .ףיורא סָאד טמענ ןּוא

 ןטימניא ךיז טלעטש סָאד
 ,וצ טּוג ךיז טלַאה ןּוא
 לדנעּפש סָאד ךיז טמיווש סע
 .ואוו ץעגרע טגָארט ןּוא

 ,טלּבעלּב יז ,עקשטיר יד
 ,טדנעלּב ןּוא טרעּבליז ןּוא
 לדנעּפש סָאד ךיז טגָארט סע
 .טנעוו רַאּפ ,סעּבזירּפ רַאפ

 ,לביטש ַא וצ טמּוק ןּוא
 --!סיוטש ַא ךיז טּוט ןוא
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 ,לכעל ַא ןיא ןײרַא
 .זיוה ַא ןיא ןײרַא

 ןענױשרַאּפ ןעניואוו ָאד
 ,יירד ךעלרעדניק טימ
 לקושז סָאד ןּפַאכ יז
 |יירפ סָאד ןוָאל ןוא
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 רעטעפ - ?גיופ

 !ירפ ױזַא
 --!ירפ ױזַא
 !לקענש ַא טָא -- יצירעשטיּפ
 ,לקעּב * לגיצ ןייז ןיוש טעשַאּפ
 :ּוצ ךיז טגניז
 !ּוטַאטירט ,יטַאטירט

 -- ןטרָאד ןָא ןּוא
 ,רעטעפ - לגיופ
 ,רעטעלּב - רעּביוצ ןּופ ץימ ַא ןיא
 -= ןרעדעפ ןּופ קָאר ַא ןיא
 ;!;ןרעדעפ ןּופ קָאר ַא ,ךָא
 !ןגיוּבנגער קנַאלּב - קנילּב
 !ןגיוצעגכרּוד דלָאג - ןיג

 :ןעיירשעג עשלגייפ - לגיופ

 ײ--!טילפ רעטעפ - לגיופ,

 !טילג יָאג ,ןגָאװטײר ןייז טילג
 ,רעּברַא - רעּברָאּפש זיא טנַאּפשעגנײא
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 ,רימ ןיוש רָאג ,דימ ןיוש זיא
 ןגיוצעצ ךָאד ןעלגילפ יד רָאנ
 !טילפ ,טילפ רע ןּוא

 :ןלױטַאּב טָאה רעטעפ - לגיופ
 !ןעיײּבָארָאװ ןלָאז ןּביירט
 עניילק ןּביירט
 :ןעיירשעג טימ
 ,ןעשטסיפ
 ,ןעשטּבישט
 ,ןעשטיווצ
 :ןעשטיווק
 ,רעּברַא - רעּברַאּפש ,ַאדייה ,ַאדיײה,
 !רעּברַאדרַאפ ּוד ,רעטפיירטשעג ּוד
 יו יצ ,ןיוש יצ

 ,ןיצירעשטיּפ ףיוא ךיילג ןעמ טילפ
 ,ןעשטיווצ ַאזַא
 --!ןעשטיווק ַאיַא
 .ינק ףא טלַאּפ יצירעשטיּפ

 רעטעפ -לגיופ רעד ףיוא םיא טּפַאכ
 -- לקעלג ןטימ ,לקעּב ןטימ



 .םעזּוּב ןיא טקעטשעגניײרַא םיא
 .םעזיּפ ףיוא יװ ,יציא טרָאד טגיל
 !ךַא -- ךיז טגיוו ,ךייוו ,םערַאװ
 .טכַאל רעטעפ - לגיופ רעד ןּוא

 ,ןעוװעקירּב ,ייז ןעוועקירּב
 ,ןגָאי ןּוא ןעוועקירּב
 ןירַא לָאט ןוא ףױרַא גרַאּב
 .ןגָארט ךיז סױרַא לָאט ןּוא

 ךיז טעשטַאק רעטעפ + לגיופ
 .רעטכעלעג ןכעליירפ רַאפ
 ךיז ןעשטַאּפ ןּכָאר עצרַאוװש
 !רעכעה ןעילפ ןּבױט ןּוא

 עלעגיוא ןַא טפרַאװ יציא
 ,ןשמעויּפ ןּופ ןיוש םעזּוּב ןּופ
 ןכעלעמאּפ ,ןכעלעמַאּפ
 .ןכעליירפ רעטעפ ןפא

 ,רע טעז ,םענייא לסקַא ןייז ףא
 .רע טייטש טסנרע ,לגיופ ַא טייטש
 ןגױּבעגסױרַא יציא ךיז טָאה
 ,טייהרעליטש
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 :רע טעז

 !ןגיוא ענדָאמ
 ,ענרעזעלג ,עקידכעלייק
 ,סקירעזייה ןקירמ ַא טרעה
 ?עװָאס ַא טכּוד
 !טיײטש לסקא סרעטעפ ןפא עווָאס ַא ,ָאי

 לּביײט ַא ןוא
 ,טינ טילפ ,טינ טור
 ,טרעטַאלפ
 טעקרָאט
 רעטעלּב סרעטעפ

 ,ּפָאק ןפא
 ,טעקרָאװ ךעלּביל
 ,טעקרָאװ
 .טעקרָאװ

 ,רעטייוו ךיז טגָארט ןעמ ןוא
 -- רעטייוו
 .טכַארַארט ןגָאװטײר רעד ןּוא
 ,טכַאל רעטעפ - לגיופ רעד ןּוא
 - ,ןטייז יד ַאּב ךיז טלַאה רע שזַא



 ,ךיז טקערש יצירעשטיּפ רעזנוא
 .ךיז טקעטשרַאפ ףיט ,םעזּוּב ןיא ףיט

 :םיא טלשטעּפ רעטעפ רעד ןּוא
 !טסלציק ,לציּפ - לציא ּוד ,יוא ,
 --"!סױרַא םוק ,ּונ ,סױרַא םוק
 --:ךיז טעשטַאק ןּוא
 . .סעקַאלכַאלכַאװ ַאקילכַאכָאכ ,
 ,יצירעשטיפ
 --?סעקַארּפ ּוטסליװ
 !עּפַארד עּפַאּפ
 י!טרָאװ א גָאז
 .טרָא ןּופ גנּורּפש ַא -- ַײגוּפָאּפ
 :טיירש

 !ַארוא -- וא
 ,סעקַארּפ
 סעקַארּפ
 !סעקַאטסָארּפ רַאפ
 יו ןעלציּפעצ ךיד ,לציר - לציא

 סיורגיז יצירעשטיּפ יו ןּוא

 !סױרַא טרָאפ רעטעפ םיא טּפעלש
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 ,ןיה םיא טפרַאװ ןּוא רעה םיא טפרַאװ
 ,ןעילפ ןענרעל םיא ליוו רע ךיילג
 ,לצינעּפ ןיא ךיילג םיא טכַאל

 ,ןשאוועג טינ יציא ךָאד זיא
 --.ןשַאנ ןקיטכענייא ןּופ ךָאנ
 ,ןצינעג רעטעפ רעד טּפַאכ

 -!רעטעפ רעד טָאה ץענעג ַאזַא

 .רעטעלּב - רעדילפ ןּופ ץימ ןּופ דלַאּב
 ,סיורא טכרָאש ןּוא טכרָאש ןוא טכרָאש
 :סיוא ךיז טיצ ןּוא ףיוא טלקניפ
 !סניילק ַא עלעּבלעװש ַא --סנייא
 סטייווצ ַא ןּוא
 סטירד ַא ןּוא
 .טצילּבעגקעווא ךייט םוצ טײװ

 :רעטעפ רעד טיײרש
 ! ןּביירט ןעמ לָאז,
 !ןגָאי ןעמ לָאז
 יי ןגָארטעצ ךעלעדנייּב יד םיא



 אקטיווק 1

 ? ןיצירעשטיּפ ןיציא רע טניימ
 ,טרעטיצ יציא ,טרעטאלפ יציא
 :רעדיוו ןיוש טּכַאל רעטעפ רעד רָאנ
 !ןדָאּב ךיז ךיג ,ַאדיײה ,ַאדײה,
 !ןדָאלּפ ךיא לייט ןדָאּב ןכָאנ

 ,ַאדיײה ,ַאדייה
 -- ךייא ךיא סייה
 יי ךייטד ךלימ -לגיופ םּוצו ךיילג

 !ּפָאה
 ,ּפָא ךיז לעטש א
 רעטעפ רעד
 ,רעטעלּב ןּופ ץימ םעד ּפָארַא טפרַאװ
 ,ּפָאק ןפא ןיציא דלַאּב טּפַאכ
 .ּמָארַא ךייט םּוצ ןיוש ךיז טזָאל

 :טערעשטָא רעד ךרָאש ַא טּוט
 ,ךרָאש - ךריש
 יו ךרָאש - ךריש
 .ךרָאטש - לעשּוב ַא טמּוק סע ןּוא

 ;ךעלעמאּפ רָאג ,ענטלָאטש רעייז
 ,ךעליירפ ןעלטיור ןקָאז עטיור
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 -- ,רעש עפרַאש -- ,לּבָאנש רעטיור
 | :רעהיטָא טיירש
 |ךייא ךיא גערפ ,רענייא רעטעפ}
 ײ!?ךייט ןיימ ןיא -- ,םעניילק ָא םעד

 :טכַאל רעטעפ - לגיופ רעד רָאנ
 י!יצירעשטיּפ - יציא ךָאד זיא'ס,

 .ךיילג רעטַײװ ךיז טײג רע ןּוא
 ,לכעט ןיא ילפ ַא עדייּב ןעוט
 ,לכענק יד ויּב רעטעפ םעד זיא
 .ינק יד ןיּב ןיצירעשטיּפ

 ,ןעמ טעקסוילפ ,ךיז ןעמ טדָאּב
 .ןלמ טעקסוילּפ ךלימ ךעליירפ
 ,לכעלעק ַא טגניז ץעגרע ןופ ןּוא
 :לכלעווק רעדנואוו ַא טסילפ ןּוא טליּפש
 -- ייז רַאפ טינ ,ייז רַאפ ָאי
 .ײװָאלָאס רעניילק ךיז טגניז

 ,טקיּפ עס :טייז רעטייווצ ןּופ רָאנ
 ,טקיּפ
 .טקיּפ
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 :רעטעפ רעד טיירש
 ! ןקיּפ ,ץלָאהקיּפ ,טרָאד ףיוא ןיוש רעה,
 !רעקיּפ טימ טקיּפ
 --! רעקיּפ טימ טקיּפ
 יי ןקיווקרעד ךיז עגער ַא זָאל
 ,למּוט ַא טימ ךיג סיורא ןּוא
 ,רעטעלּב - רעּביױצ ןּופ ץימ םעד טּפַאכ
 :למיה ןיא ףיט רע טקוק ,רע טקּוק
 !רעּביל קיזַאמ ןיימ טילפ טרָאד ,ָאי
 ."רעּביִג - רעלדָא ןיימ טילפ טרָאד ,ָאי

 !ןגיוא עקידרעייפ ןעמַאלפ
 ,ןגיוצעצ ךעלרעדנואוו ןעלגילפ
 -- ןּביוהרעד ױזַא ןייש ןוא ץלָאטש
 ' .טילפ

 :ןייא רעטעפ ךיז טגיוּב דלַאּב ןּוא
 "|ןיײרַא טכירק ןּוא טנַאּפשעג ןַאּפש ,

 ,ןעשטיווצ ַא טרעוו

 ,ןעקַארק
 .ןעשטיווק
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 ,ןיצירעשטיּפ דלַאּב טּפַאכ רעטעפ
 ןגָאװ ןיא םיא טימ ףיוא ךיז טצעז
 ,ןגָאירעטנּוא טמענ ןײלַא ןּוא
 :ןגָאזרעטנּוא ,ןכַאלרעטנּוא
 !ןגָאװצעגסיױא ןיצירעשטיפ ,
 ,סקיטכיצ ַא ראג
 ,עװַאװשז ַא רָאג
 ,עװַאּפ רעד ּוצ עקַאט רימ ןעילפ
 יו ןגָאז זנוא סטוג סעּפע יז לָאז

 --.לַאפ ַא טּוט ןעמ ןּוא
 !ַאװ - וא
 --,ַאזַא דלַאװ ַא ןיא
 !ַאּבוּב

 -- ןגיוא ןיא דנעלּב ַא טּוט ןיציא
 ,טעז -- ,ייז טּביײר
 :טעז -- ,ייז טּבייר
 :ןּביױלג ּוצ םיוק
 .טייטש עװַאּפ עכעלרעדנואוו

 !ןייש ,ךייא טלָאמ ,ךייא טלָאמ ,יז זיא
 .סניילק לּפלק ףא ּבּושט ַא ןּוא
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 !ןגיוּבנגער ַא -- ףיילש ריא ןּוא
 ! ןגיוא - רעדנואוו טימ טצעזַאּב זיא
 ,ךיז טעטסעּפ ,ךיז טיצ יז ןּוא
 -- ךיז טעשטשעל ןּוא ךיז טעטסעּפ
 ןגעקטנא ןיוש יז טײג ָא :טָא
 ,ןגָאז ןיציא
 ...ןגערפ ןיציא

 ,טעיּפָא רענייא יז טלעטש עס רָאנ
 --:סיורג ,רעסיורג ַאזַא
 ,רעכייר ַא ענעטַאמ ַא ןיא
 ,לכייּב ַא טימ
 ,סּפינש ַא ןָא
 ...סּביל רעייז סּפע ריא טגָאז
 .סיורטש :סוָארטס :םיא טפּוו רעטעפ

 ,רעטנעענ עװַאּפ ןיוש טמּוק
 ,רעטנעענ
 :טייטש רע די וװ ןּוא
 רעדנדײנַאג רעד לגיופ
 .טײגכרוד ריא ייּברַאפ ָאד
 ,רעדיוװ עװַאּפ ךיז טלַאהרַאפ ,ונ
 ,רעּכירַא לָאז לגיופ רעד ,טרַאװ
 --קע ןַא טָאה לגיופ רעד רָאנ
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 !גנַאל לסיּבַא סע רע זיא
 -- ,גנַאּב רעייז סע טּוט ןיציא
 .רע זומ ןטרַאװ
 ,רעּבירַא רעדנדײנאג ןיוש
 ,רעּביפ ןיא יו ,יציא טרעטיצ
 ,ןגָאז יז לָאז ,םיא טגָאנ עס ןּוא
 !סטּוג ןגָאז ּוצ טָאה יז סָאװ

 ,עלעּפעק ריא טּביױה עווַאפ
 :עלעּבענש ריא ףיוא טנפע-

 --!ךַארט -- םיצּולּפ
 ,ָארק ַא זיא'ס
 ,ּפָארַא ָארק ַא
 :ּבָארג טעקַארק
 ,עװַאּפ ןיימ ,ָאי
 !סיז רעשפע ןעזסיוא ןייד זיא'ס
 !סיפ ענייד ,סיפ יד רָאנ
 -- ַאררק

 יו סעימ
 ,טמעלעג יװ עוואּפ יד טּבײלּב
 ,טמעשרַאפ ןּוא
 !טמעשרַאפ ,יוא



 ,ןסָארדרַאפ קרַאטש רעטעפ םעד טָאה'ס
 :ךיז זָאל ַא ןָאטעג ּבָאר םוצ ןּוא
 =י::םיִא-איצ עח
 :לָאק ןטוג טימ ךָאנרעד ןוא
 ...םײהַא יג ,יצירעשטיּפ ,
 ...ןסעּומשרעּביא ָאד ּבָאר טימ ףרַאדיכ
 ...ןײלַא טסעז ...טינ טיײצ ןייק טציא
 ..."!לָאמ שרעדנא ןַא ףא ןיוש טרַאװ



 עלעגניא עשישטייד סאד יצירפ
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 ,עגיילק רעדניק
 ,רענעלק
 -ןילק
 ,ןײסַאּב ןופ רענייטש יד ףַא

 ,עטלאק ךעלזעלג --,סעילַאוװכ
 ,עטלארטשעצ * סַײװ -- ךעלפיש
 ,טעכָאלָאּפעצ ךעלדרעפ יד יו
 -- ןכָאפ רעכיט - לגעז יד טימ
 !ןייש

 ,טרעטעלק ןּוא טגנירּפש יצירפ
 -- .ךיוא ָאד טליּפש יסקַאמ
 ,סקניטעפ ַא זיא יסקַאמ
 .ךיוּב ַא ףַא לּפעק ַא

 ,רעפעטנעּפ רעגנַאל רעד ןּוא
 ,ףירג רעצרַאוװש רעד ןּוא
 סערעטעפ עלא ןטעּב
 .ףיש ןיא ייז ןעמענ



 ?רעּבירַא ּבּורג םעד טעװ רעו ,ַאש --
 !טעוועג ןיא זיא ,טעוועג ןיא --
 .טערּב רענעי ףַא ןייטש םנופ

 !ןייז רעטשרע רעד ליוו יסקאמ
 -- ןוא ךיז טפיולעצ קרַאטש

 .,!ןײרַא

 ,ךעלזעלּב - רעסאוו טערּוּבעגפיוא
 .ךעלזעה יד טצירּפשרַאפ ןעמעלא
 :עז ,רָאנ עז --

 ---ןכָא ,ןכאל
 .ןכָארקעצ טינ ןיּב טגָאז רערעל
 ,רעגנירג רָאנ ּפַאק ַא ןיּב ךיא ןעוו
 .ןעגנירּפשרעּבירא דלאּב ךיא טלָאװ
 ?טינ ,עשז סָאװ

 ,ךעלטנעה יד טּביײר יצירפ
 .טילגעצ יולּב ךעלגיוא
 --! טעההה ,ייווצ ,סנייא --
 !טעװעג םעד ןענּואוועג

 ,ןעיירש עלַא
 םענָאּפ ןלעה סיצירפ ףַא ןוא
 ,ןעיילק ַא ַאּב ןעיילק ַא טנייש
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 ,טרעטעלק ,ךיז קעװַא טזָאל רע ןּוא
 ,ןייטש ףַא ןייטש ןופ ,ךיג ,רעכיג
 רעטעלּב ןיא םיוּב ,ךעלסיפ ןוא טנעה
 ,טנָאלּפ ןוא טױלּפ
 ,ןייטש רע טּביײלּב ץעגרע םיצּולּפ
 ,ןקָארשרעד - קערש
 :טנָאמרעד ךיז
 ,עכריק רעד ןיא רעטּומ - רעטָאפ
 -- .ןּפאלק סעליפט
 ;רָאג ָאד :רע ןוא
 ...ֿפעה ,ּפעה
 !ּפעלק ,יוא
 ןפאכ רע טעװ יוא

 !ּפעלק

 ,ןקָארשרעד * קערש

 ,טערּב ןּופ טגנירּפש
 --- ,טנעה ףַא טייּפש
 .טעלג ןקָאל יד
 רעטּומ - רעטָאפ
 --:ּוצ ןעמּוק
 י"ןוד ,ךַא הי





 : םייה'רד ןיא ןוא
 ,סנייא
 ,ייווצ
 .ךָאנ
 ---.טנייוו יצירפ
 ,ּבייל רעּביא
 ןייּב רעּביא
 ךָאװ ַא ןלעוו
 ..!ןייטש סעקאיניס

 :טמּורּב רעטּומ
 ,עטכעלש קידנעטש ןענעז רעדניק --
 !ןכערּב ןעמ ףרַאד עטכעלש סָאד ןוא

 ,ייווצ ,סנייא
 !ךָאנ

 ,ףָארטש ַא רַאפ
 ,ךָאל ןיא ָאד טָא
 ,סעלסעמ ץנאג ַא ןגילּפָא
 .סעזעג םענעּפָא ןַא טימ

 -- ,סיורג ,רעטלע ןרעוװ טסעוװ זיִּב .. .}

 יו סױרַא סטכעלש סָאד ריד ןּופ לָאז



 ןָאקלַאּב סרעסייק ןפא טכענקּביל לראק

 ץַאלַאּפ ןכעלרעסייק םוצ
 ,ןילרעּב ןיא
 ןָאקלַאּב ןטסלטימ םוצ
 ,ןיהא

 ,ןיהא
 :ןיהַא

 ,טנָאלּפ ןיא טנָאלּפ --,ןשטנעמ
 ---.טנָארפ ןופ סעקילַאק

 ,ןיהַא
 ,ןיהא

 ---,ןיהא
 !ןָאקלַאּב ןטסלטימ םוצ

 ,טרעהרעד םלעהליוו טָאה
 ,קלָאּפ ןייז ּוצ רע טיירש

 ןעקניזרַאפ יירש ןייז טרעוו
 .קלָאפ ןּופ יירשעג ןיא

241 



 סָפָ

 ,טכָאק ןּוא טמּורּב ןּוא טמּורּב
 :טזיורּכ ןוא סע טרענּוד

 ! רעסייק , --
 !רעסייק

 --!רעסייק
 י!סיורא םוק ,רעסייק

 רעסייק רעד סיורא זיא
 --.ןָאקלַאּב םעד ףַא דלַאּב
 ,ןרָאצ רעד זַא ,רע טליפ
 ,רעסייה א םאי ַא יו

 .ןָארט ןייז וצ ךיז טּביױה

 ,ָאי סעּפע רע טגָאז
 ,טינ סעּפע רע טגָאז
 ןגייווש םיצולּפ ַא ןּוא
 .טיצרַאפ ןרעדעי

 ,ָאנד ןפא ןטנוא
 --:קילּב ַא טפרַאװ רע ּואוו
 טילג ןּוא טרָאד טערּוּב
 ,סָארדרַאפ ןּוא םערַאיל



 --,קירּוצ ךיז רע טקּור
 !סָאלש ןיא ןיירא קירּוצ

 :ךָאק ַא טוט
 !רעדינ, --

 !רעדינ,
 !רעדינ,

 !ךָאה,
 ! ךָאה

 יו ךָאה

 .ליטש רעדיוו ןּוא
 ,ליטש ןוא

 :טליורג עס

 ,ליוה זיא ןָאקלַאּב רעד
 .ליוה זיא

 םיא ןּופ טגנעה'ס
 --,ּפָארַא ליורג רעד

 סמעלא רעּביא
 ,ּפָאק ןסיורג



 ,עסאמ יד טיירש
 :סיוא יז טרענוד

 !סיורא דלַאּב רעסייק רעד לָאז --

 ...טָא
 ...טראוורעד
 !?רעוו --
 !? רעהיטא רָאג רע טמּוק יו ,ְךָא --

 .טראטשראפ טּביײלּב עמ
 ליטש

 ליטש ןּוא
 ליטש ןוא

 ;ליטש ןּוא

 ןָאקלַאּב ףא
 ,ןאמ א
 ,ןאטעגנָא רעדיילק עטסארּפ
 .ליוויצ

 ,טנַאה ןייז טּביֹוה
 ,םיטש ןייז רָאלק
 ,ןָאקלאּב םעד ןּופ לארּפ א טּוט
 ,ןוז יו
 .םֵאי ןסיורג ףא דיירפ יו



 ,טנעה יד ּביוה א םַאי רעד טּוט
 ,טנעקרעד דלעה ןייז םַאי רעד טָאהיס
 ,םורּב ַא
 :ץכערק א

 י!טכענּבקיל לרַאק,
 :ןָאפ א סיוא טסקאוו פעק רעּביא ןוא
 יו לרַאק רעזנוא
 יד עּבעל סע}

 ער
 אוו

 ּול
 יצ

 גר ןָא
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 קישטרעּב
 לױש רעװָאקסעלָאה רעד טקנעשעג

 ,עטכישעג עסעמע ןַא זיא'ס
 -- ,יאדעק זיא ןלייצרעד ןוא
 ,ןרעה יז טּביײלּב -- רָאנ ליוו'ס רע
 .יירפ זיא רעד -- טינ ליוויס רעוו

 ,ןפָארטעג ןײלַא רימ טימ טָאהיס
 .םיא טימ ,ָאי ,קישטרעּב ןיימ טימ
 ןפערט טינ רעמ ןיוש סנױזַא לָאז
 !רימ טימ טינ ןוא ךייא טימ טינ

 ,ןעעזרעד רָאנ םיא ּבָאה ךיא ןעוו
 --:טרָאװ סָאד ךיז ןּבעגעג ּבָאה
 -- ,קיּביא ףַא ןייז רעניימ זומ רעד
 !טרָאכ ַא ןסקאווסיוא טעװ רעד

 :ןעמָאנ ַא טָא םיא טקנעשעג ןוא
 --!טנוה רעטסנעש -- ,קישטרעּב .קישטרעּב
 ,רענייּב ןּוא טיוה :רערַאד ַא שטָאכ
 !טנּוזעג ןּוא גולק ןּוא ןייש יו רָאנ
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 !ןסע ,עמאמ ,יוא -- םײהַא ףיוליכ
 !ץכעקעג ץנאג סָאד ףיונּוצ שימ
 ,ןסיוו טסלָאז ,ךַא -- טינ טייצ ןייק .ּבָאה'כ
 !סטכער ַא טקַאּפעג טנייה ּבָאה'כ סָאװ

 לטניה ַא רימ ּוצ טרַאנרַאפ ּכָאה'כ
 -- ,ץלאמש טימ טיורּב ךעלטפער יד טימ
 --:ןעעזעג טינ סנימ ַאזַא טסָאה
 !ץלאז טסע סָאד !רעקוצ טסע סָאד

 ,ךעלסיפ עסייוו ענױזַא טָאה'ס
 ,רָאה - ןדייז טימ ,ןיד -- עניד
 -- ,ןסיורג ןצנאג ַא רַאפ ךיז טכַאמיס
 !רָאי ַא טלא ןצנאגניא שטָאכ

 ,לציּפש - רעריּפש איס :טגָאז לשרעה
 -- ,גָאד רעטסָארּפ ַאיס :טגָאז עקנאכ
 -- םיא ןָא ךיא ץייר -- ,ךעסייוו - ךעסייא
 !גָאי ַא טּוט רע ,ןעז ּוטסלָאז

 !ןונָארפ יד טימ לקע ןייז טנייה
 .--יױזַא םעד טימ טכָאפ רע ןעוו



 ,רעליק א טניוו ַא ,טניוו ַא טײג
 .יורטש יד טרעקעצ דרעירד ףַא שזַא

 ,סעמַאמ ןייז יו ךעלטקניּפ ,ןגיוא
 ,ןירג - קיצנאלג -- לקסיּפ סָאד רָאנ
 עטצוּפעג ,סיוא טזייוו ,ןייצ יד ןּוא
 .ןיד ןוא טיור --לגניצ סָאד ןוא

 ,םיא טציירעצ עמ זַא ,טנייפ טָאה רע
 -- ,טרַאה םיא טימ ךיז טריפ עמ זַא
 ,טרעטאמעגנָא ךיז ּבָאה'כ לפיוו
 !טרַאנרַאפ םיא ּבָאה ךיא לקסיּב

 :ןּכַאז טנרעלעג ןיוש םיא ּבָאה'כ
 !סינ ַא רע טוט --!ווירּב ַא ןייל --
 --!קישטרעּב ,ךיז לעטׁש :םִיא גָאז ךיא ןעוו
 !סיפ ייווצ ףַא ךיז דלאּב רע טלעטש

 ,לקיטש ַא שיילפ ,עמַאמ ,רימ ּביג
 --!סיוא טינ טכַאמיס ,?קיטש ַא ךָאנ
 --:גנירעה ַא ּביג ,לצעלּפ ַא ּביג
 !סיורג יד ױזַא ליומ ַא טָאה'ר
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 ,ןּבילּבעג זנוא ַאּב זיא רע ןוא
 -- .קָארּב ,רענייּב --:רע טָאה ןסע
 ,רעלופ ,רעסערג ץלַא טרעוװ קישטרעּב
 .גָאט רעדעי טימ ןּוז יד יו

 ,ןסיורדניא ןײלַא טכענ יד ןיא
 ;ריּפ עלא ףַא ףיוה םעד טיה
 ,םירײזַאכ טגָאי ןּוא ץעק יד טגָאי
 .ריִׁש ךיז טסיירעצ ,טיירש ,טרעדליּפ

 :םינייכש יד ךיז ןזָאלּב עס רָאנ
 יו טכַאנ ןימ ַאזַא !טנוה א ,ונ --,
 ,קישטרעּב ןיימ טינ ןעוו ,סייוו ךיא רָאנ
 !טכַארּבעגמוא םעלא ןעמ טלָאװ

 ,קישטרעּב ןיימ טינ ןעוו ,סייוו ךיא רָאנ
 :ןעוועג טינ ןיוש גנַאל ןטלָאװ
 ,רעניה יד יַאס ןוא זנעג יד יַאס
 !ןייטש ַא ףַא לדנייטש ַא יַאס

 ,םינָאס ךָאנ גונעג ָאד יאיס לײװ
 ,ןיילק ךָאנ ןייז "ןרעניּפ , ןוא
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 ,םינָאס יד ןעק קישטרעּב ןיימ ,ונ - ונ
 !ןיימעג ןוא זיא שלאפ רעװ ,טסיײיו

 -- עטּפָאכ ַא ןעוו ,רעגיײטשַא ,טָא
 ,דרעפ יד ןענעוונאג סָאװ ,יד
 -- ,רעמאק ןיא זנוא וצ ןײרַא זיא
 ,דרעירד ןּופ יו ,ןסקַאוװעגסיוא

 ,עקשטיס יד ,ייה סָאד טּפעלשעצ ןוא
 ,קַאז ךָאנ קַאז עוָאלָאּפ ןוא
 ןעיילק יד ןעזרעד טינ סָאװ ,טוג
 .קאה עיינ יד טקַאּפעג טינ

 ,טינרָאג טינ טרעה עמ ּבוטש ןיא ןוא
 -- ,טראה ןוא רעווש ןפָאלשרַאפ זיא'מ
 ,טרעייפ ,ךיז טסייר קישטרעּב ןיימ שטָאכ
 -- ,טרַאּפשרַאפ ּבּוטש ןיא רע זיא דָארג

 -- לּפעט ַא טכערּבעצ --!ךַארט -- ,רע זיּנ
 ,ףיוא עמאמ יד דלאּב ךיז טּפאכ
 ,ןסיורדניא סױרַא ךיילג םיא טצימש
 .ףיולעג ַא ןסיורדניא טרעוו

6 



 ,רעדורעג ַא ןוא ףיולעג ַא
 ;טערּב ַא טכערּביס ,ךיז טיש עקשטיס
 "!םיוװָאנַאג ,יוא , :עמאמ יד טיירש
 .טעּב ןופ דלאּב עטאט רעד טילפ

 -- ןטאט ןכָאנ ,רעדניק ,רימ ןוא
 ,טפיול קישטרעּב ןטאט ןרַאפ
 | םיװָאנַאג ,דלאווג , :ןעיירש רימ ןוא
 "ט-ע-ע-עיוװיעט-אר

 עלא ןּנָאה םעדכָאנרעד טשרע
 :זיא קישטרעּב רע ,ןעזעג ךיילג
 ,ןעלכעק ןּביױהעגנָא םיא טָאה'מ
 ...סיז םיא וצ ןעלכעמש ,ןשטשַאל

 רעוואכ רעטסּביל ןיימ טרעװ רע ןוא
 ;ּבּוטש ןיא טניירפ רעטסעּב רעד ןוא
 ,ןרישרַאמ טפלעה ,ןעגניז רימ טפלעה
 ,בּולק םַאּב גנַאל ןעָאש ךימ טרַאװ

 .רע טייג ךעלייבפ ,רעמוז רעד טייג
 .טסּבראה רעד טייג ,רעמוז ןכָאנ

2/ 



 -- ןעייטש סנקעטש רָאנ ,ליוה זיא דלעפ
 ,טספרַאד וד סָאװ ,ןצינש ךיז טסנָאק

 ,סענירוק ךַאמ ,ןלַאנַאק ּבָארג
 --.קע םַאּב עקרעשטשאי א ּפאכ
 ,סעקאשזיא ּביל ּבָאהיכ טסייוו קישטרעּב
 .טקעמש ןוא טקעמש ןוא םוא רע טפיול

 ,רעטניוו ןיא ןײרַא טסּבראה רעד טיצ
 .שטילג ןוא יינש --? רעטניוו זיא סָאװ
 ,רעדניק עלא -- ,רעטנומ ןוא רָאלק
 !סישטיאליא דליּב - רעדניק סָאד יו

 ,ןפָארטעג ךיז טָאה רימ סָאװ רָאנ
 .רעווש ךיא -- ,טינ םענייק ךיז טָאה
 םעניימ קישטרעּב םענעגייא םעד זַא
 --?רעוו ךָאנ ןוא !ןטכינרַאפ לָאז

 -- .ךעלעמַאּפ ,טרַאװ רָאנ !ןײלַא ךיא
 .ףיוה רעזנּוא ןסיורדניא טייטשיס
 ?קישטרעּב ןיימ ןרעטניוו לָאז ואוו
 !ףױרַא ןוויוא ןפַא : גָאז ךיא --? ךיא
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 ,קישטרעּב ,ןוויוא ןפַא רע טגנירּפש
 ;יינ ,ךעלמייה זיא'ס ? םיא סע טרא סָאװ
 !ןקאּב ןעמ לאז --,סעשינק עמ טקאּב
 !ײּברעד דלאּב --?לצעלּפ רע ליוו

 --!ןסיורדניא ,--:טיירש עטַאט רעד רָאנ
 יו ףיוה ןיא ןייז ,ןטיה ףרַאד טנוה ַא
 -- ,עדאווַא , :טכַאל עמאמ יד ןוא
 י!ףיורש ַא טיױלּפ ןופ טײרדעגּפָא

 ,טלדיז עמ יװ ,לטניה ןיימ טרעה
 -- ,טרָאװ ןייק טגָאז ,סיוא ּפָאק םעד טקערטש
 ןוויוא ןופ גנּורּפש ַא -- ,לָאמַאטימ
 .טרָאד ךיז טגייל ,ןסיורדניא ןּוא

 ןליּפש רעטניוו רעד ליײוװרעד טמענ
 .סַאּב ןבָארג ןטכער ןפַא
 ,רעכעד זיּב טיינש ,ּפָא ךייט םעד טלעטש
 .סַאפ סָאד טרירפ ,רעזענ ַאּב טּפאכ

 ,םענורּב םוצ געוו ַא דיינשיכ ,לָאמניײא
 ,ווירּב ַא יינש ףַא קָאטש טימ ּביירשיכ
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 א : ,ןעיינש ןיא ּפָאק םעד טּפּוטש קישטרעּכ
 ...ףיט .ףיט ךיז טעקרָאּפ ןוא טגנירּפש

 לטסעק ַא זָאלג טימ ךרודַא טײג
 ,סּוז עקרַא רעזעלג רעזנוא
 ,קישטרעּב רעטנוא ךיז ליטש טעוונאג
 .סופ ןקניל םַאּכ ןָא םיא טּפַאכ

 --:םערַאיל ַא טכַאמ עקרַא זַא ,ךַא
 יו טנוה רענעגושעמ .ַא --!ייא - ייא
 :עניַאט ךיא ,ךיא ןוא ,דלאווג ַא טרעוו עס
 !טנוזעג זיא טנוה רעד ,ןיינ יוא ,ןיינ

 !ענָאקַאס איס ,קישטרעּב =-:םיא ּביײרטיכ
 !טעה -- ,וד טנוה ,ונ ,ףױלטנַא ,קעװַא
 :ןקָארשרעד רעוװ ןּוא עז ךיא רָאנ
 .דער ךיא סָאװ ,טינ טרעה רע עזיכ

 ,סיוא גנּוצ יד טקערטש רע ,םיא טימ טפרַאוו'ס

 -- .סיּב ַא ןּבעג רעדיוו ךיז טקּור
 ץילָאװיטש ןייז טימ סּוז רעטעפ טָאה

 !סיר ַא ןאטעג טפארק טימ םיא



 ,קישטרעּב ןיימ ןָאטעג ילפ ַא טָאה
 ,טליּבעצ ,טנייוועצ ךיז ךעלקערש
 ,ךיז טיירדרַאפ קע םענעגייא ןכָאנ ןוא
 .דניוושעג ,ךיג רעכיוו ַא יו

 --"לטניה ןימ ַאזַא דָאש ַא ,ךַא;
 --רעש ילוש רעדיינש רעד טגָאז
 רעטניוו רעטשרע רעד טנוה םעד רעווש
 ."רעד ,ןטלאהעגסיוא טינ טָאה

 :ןגירשעגסיוא ךעלגניא ןּכָאה
 יו ָאי -- עגושעמ !עגושעמ קישטרענ

 --רעזעלג רעד טיירש--יײ! ןטיױט םיא ףרַאד עמ,

 יו ָאה -- ! אדייה !סנקעטש ,ערוועכ ,

 -- ,קישטרעּב ךָאנ ךיז ןזָאל רימ ןוא
 -- .שטארוא ןַא טימ ,ךיוא ךיא -- ,ךיא
 ,עלא רַאפ ףיול ןּוא ןייוו ךיא ,יירש'כ
 .טשטַאּפעצ יו ןוא טלּודעצ יו

 .ןּברַאטש רעכיג ןיוש לָאז רע ,ליוויכ
 -- טייל - ערוועכ יװ ,ןעז טינ ןעקיכ
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 ,ןפערט ןוא םיא ןפרַאװ טנקעטש
 .טייז ןּופ ,ליומ ןּופ טּולּב םיא טניר'ס

 ,ןּברַאטש רעכיג ןיוש לָאז רע ,ליוו'כ
 -- .ךָאנ ןפיול רימ ,דלעפ ןיא טפיוליר
 ןּבעגעג טנּוה םעד ור טָאה דלעפ סָאד ...
 .ךָאנרעד ץייוו טימ טילּבעצ ןּוא

 !ןדיינש סָאד טייג ןעילּב ןכָאנ ןּוא
 --!ףָאס רעד טײג ּביױהנָא ןכָאנ
 ,רעדיוװ ןעמ טדיינש ,ןעמ טייז םעדכָאנ
 !ףָאלש ןסיז טימ ,טניירפ ,עשז - ףָאלש

26 



 רעשַאנ למעל

1 

 -- ,למעל לגניא ַא ןָאק ךיא
 ,גנוי ןייק טשינ רעייפ ַא
 ,ךעלגיוא ייווצ עשעכור
 .גנוצ יד עלעקעלג ַא

 -,קעשַאד ַא ןָא לטיה סָאד
 ,סָאלש ַא ןָא לכליימ סָאד
 ,לשערפ ַא יו טעקאווק עס
 .סָאמ ַא ןָא טלּפאלּפ עס

 ,ךעלסיפ יד -- רעּבליזקעוװק
 ,רעה ןּוא ןיה ןעלדניווש יז
 ,לצעק סָאד יו ,רעכיג
 ...רעמ ךָאנ ,לקעּפאציס יו

 ,רעשַאנ ַא רע זיא ,ךַא
 !קעל - רעגניפ רעליואוו ַא
 ,לזענ קיצנוק ַא טָאה רע
 !קעמשעג ַא טָאה סָאד ןּוא
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 עמַאמ ןייז םיא רַאפ טלאהַאּב
 ,טרָא ןא ףַא סעּפע
 טרעטשינ ןּוא דלאּב רע טקעמש
 .טרָאפ סָאד טניפעג ןּוא

2 

 ! רעמּוז ַא ךַא ,רעמוז
 ,קעלש - ןסּביױא טימ לופ
 ,ןלַאטש ןיא סענעוװָאק
 .קעז יד ןיא לּפֹע

 -- טלגערּפ עמ ,ןעמ טרעייז
 ,סטכַאמעגנייא ,סרעיוז
 לטעטש עצנאג סָאד טכָאק
 .טכַאנ זיּב גָאטרַאפ ןופ

 ,ןענַאפ - רעייפ ןדיז
 .טשאר ןוא טּכעל ןסיורד
 ,למעל טָאה געט יד ןיא
 !טשַאנעג רע טָאה ,ְךַא

 ,לשנייוו ,לּפע ,ןעמיולפ
 ,ךָאנ ןּוא ךעלועּפמיײװ



 סטכעלגערּפ ןיא טקנּוטעגניײא
 .ךָאװ יד רָאג רע זיא

 ,עמַאמ סלמעל ךיוא ןּוא
 ,ױזַא ךיילג ןטייל
 טלגערּפעגּפָא יז טָאה
 .יולס ַא סטכַאמעגנייא

 ,ןדנּוּברַאפ ,טכַאמרַאפ טּוג
 ,קירטש טימ טרּונשעגנײא
 ,עּבורה ףַא טקּורַאּפ םיא
 .קילּב סלמעל ןופ טייוו

 ,ןטלאהאּב יז טָאה ,ּונ
 ?ןעד םיא ףרַאד עשז רעוו
 ,למעל טשינרָאג ןּופ טסייוו
 ...ןעוו ןּוא רעוװ ןוא סָאװ

 עמַאמ ןייז זיא לָאמנייא
 ,קעװַא קרַאמ ןיא טײװ
 ,למעל ןּבילּבעג זיא
 .קענש רעד ,ךיז רע טליּפש
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 ,רעּביא לשיט סָאד טרעק
 ,ךיג רעד ףַא טלצנעט
 ,ךוטנאה ַא סופ םוצ טדניּב
 .ךיז טעדיוה ,טעדיוה

 ,רעטָאק ןלעג םעד טּפאכ
 ,לירּב ַא ןָא םיא טוט
 ,לדיילק סעמַאמ רעד טּפעלש
 .ליטש ןוא םורפ ךיז טכַאמ

 ,לטּפָאק ַא סיורא טּפעלש
 ,לַאּב ַא םעד ןּופ טכַאמ
 עּבורה ףַא זיּב ,םיא טפרַאװ
 .לאפ ַא לַאּב רעד טּוט

 ,למעל ךיז ּביױה ַא טוט
 --!יוא ,יוא :קוק ַא טוט
 עּבורה רעד ףַא ךָאד טייטשי'ס
 !יױלס ַא סטכַאמעגנייא

 ,עּבורה םוצ קנַאּב ַא טּפאכ
 ,קנַאּב רעד ףַא לקנעּב



 --לקנעּב ףַא עלעקנעּב
 !טגנַאלרעד עלעמעל

 ,טרעטיצעג טשינ ןּוא ,ּפָאה
 ,יורטש ַא ןופ רעגנירג
 עּכורה רעד ףַא רע טציז
 .יולס ןטימ ןיוש ךיילג

 ,ךעלקירטש יד ּפָא רע טדניּב
 ,טנערּברַאפ ,טציווש רַאפ טרעוו
 דלאּב ןײרַא יולס םניא
 .טנעה עדייּב טימ ךיילג

 ,ךיז טקיווק ןּוא טּפאל ןּוא טּפַאכ
 ,טקעל ןּוא טגנילש ןוא טסיג
 ,םינָאּפ סָאד םיא ךיז טּפעלק
 .טקעדאּב סטיור טימ טרעוו

 ,סעמינ םיא טרעוו עס זיּב
 ,טפאז ןיא ןיוש רע טקוק
 ,לגיּפש ַא יװ זיא טפַאז
 !טפאג ןוא ךיז רע טעז
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 ,סעקסיּפ יד טיירד ,ךיז טמּורק
 ,גנילק ַא ליומ טימ טּוט
 ,לגיּפש םוצ ּפָאק םעד טּפוטש
 .גנּוצ ןטימ ןקעל םיא

3 

 ,רעװַאכ ַא טָאה למעל

 ,םיא רַאפ דָארג רע טסאּפ
 -- לגניא ךעליירפ ַא רָאג
 !םיראּב עלעדנעמ

 ,ןענרעל םנופ רע טמוק
 ,ןייא םיצּולּפ םיא טלאפ
 רעשַאנ למעל לָאז סָאװ
 ? ןייז טינ לּוש ןוא טגייה

 ,ןעלמעל ּוצ ןײרַא טײג
 ,ָאטשינ זיא רענייק
 ,רע טרעהרעד ךיק ןיא טשרע
 .ָאד טרָאד זיא ץעמע

 ,ךעלעמַאּפ ןײרַא טמּוק
 ,ױזַא ליטש ןּוא ליטש



 ןעלמעל טרָאד טעזרעד ןוא
 ...יולס ןיא ּפָאק ןטימ

 ,רעטכעלעג ַא םיא טקיטש
 ,ןייא םיוק ךיז רע טלאה
 ,לציּפש ַא ןייא םיא טלאפ
 ,ןײרַא ליטש רע טייג

 ,רע טּפאכ דלַאּב עלעקנעביס
 ,קנַאּב יד ןוא לקנעּב'ס
 ,ךעלטייוו יז קעװַא טלעטש
 .גנַאלק ַא ןָא ןוא ליטש

 ןסיורד ןיא סױרַא ןוא
 ,קענש רעד עלעדנעמ
 עּבורה רעד ףַא ןיוש טּבײלּב
 .קעל - רעגניפ למעל

4 

 ,למעל טשינרָאג ןופ טסייוו
 ,ריט יד רעּבָא טסייוו
 ,ךיז גניז ַא ליטש יז טּוט
 ,ריר ַא ליטש יז טוט



 ,למעל ךיז ּפַאכ ַא טיג
 --קערש ַא ןָא םיא טמענ
 ,ךעלקנעּב יד טקוראפ טייוו
 !קע ןטייווצ ןיא שזַא

 םינָאּפ עטרימשעגסיוא'ס
 ,טפאז ןיא טּפעלקעגניײא
 ,ןענייוו ךיז טמירק ,ךיז טריר
 .טפאג ,ךיז טיירד ,ךיז טקערש

 ,ךעלטנעוו ַאּב ךיז רע טרַאּפש
 --:!קילּב ַא ֿפָארַא טפרַאװ
 ןקָארשרעד --!ךיוה יו ,ךַא
 .קירּוצ ךיז רע טּפַאכ

 ,סָאד ןָאטעג טאי ַא טָאה
 --?זיומ ַא יצ קירוועװ ַא
 ,םיצּולּפ ךיז טמירקרַאפ רע
 ,סױרַא ּפילכ ַא טיג

 ,טעּפילכ ןוא ּפילכ ןוא ּפילכ
 .רָאג ךיז טנייוועצ ןוא



 ךעלטנעה עטכייפ יד ןּוא
 ,רָאה עסַאנ יד ןיא

 עטייווצ ַא ,ָאש ַא טנייוו
 ,ןייק טשינ ףליה ןייק ןוא
 ,טעמורַא יולס רע טמענ
 .ןייא ךיז ליטש טלמירד

 ,לּפעק ןטימ טלמירד
 ,יולס ןיא טרַאּפשעגנַא
 ,למעל ױזַא טמעלָאכ
 ...וזַא טּוג םיא זיא
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 רעמיצ ןיא ןײרַא טמוק
 ,םיראב עלעדנעמ
 ךעלגניא ערוועכ ַא ןּוא
 .םיא ךָאנ ןײרַא דלאּב

 ,רעליימ יד ַאּב ךיז טלאה'מ
 ,ןייז לָאז ליטש ןוא ליטש
 ,ןעמירק ןוא ךיז ןגױּב
 .ןייא םיוק ךיז ןטלאה



 ,ךעלטנעה רַאפ ךיז ןעמ טמענ
 ,סיוא ךיז ךיילג ןעמ טלעטש
 ןעלמעל ןגעק םיצולּפ
 .סיוא ןעמ טסיש ,ןעמ טצנאט

 ,רעשַאנ למעל ,למעל},
 ,קַאסּפ ַא ריד וטסָאה
 ןּבָאה רימ ,ּפָארַא קּוק
 יו ,!קַאז ַא סטכַאמענגנייא

 ,למעל ךיז ּפאכ ַא טיג
 ,םירג ַא טֹוט לצרעה'יס
 עבורה ןופ ילפ ַא טּוט רע
 !םיא ךָאנ יולס רעד ןוא
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 קיּב עקשריה

 עלא םיא ןענעק רימ
 :לטעטש םניא זנּוא ַאּב
 ,גניא ַא יו גניא ַא
 .לטייק ַא ןיא גניר ַא יו
 ,לָאצ ןָא סרעטעפ טימ
 ,לָאצ ןָא סעמּומ טימ
 רעמַאה טימ
 עװטַארד ןּוא
 לדָאנ ןֹוא
 .לֶא ןוא
 -- .קוט - קּוט : קידנעטש
 ,ןפיילש יד ןיא קּוט - קּוט ןוא
 -- טסנידרַאּפ ַא ,יוא ןוא
 .ןפייר ןיא ןגיוא יד
 עקוויטלאּפש יװ יור ןוא
 .טיוה עמירא ןייז
 ץרַאה סָאד טשעלַאכ עס
 ...טיורּב עלעטפיר ַא ךאנ
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 -- טייצ יד ךיז טיצ עס
 ...רָאי ַא ןיא געט טנזיוט
 ךעלכיש טעװעטַארד רע
 .רָאֵּפ ַא ךאנ רָאּפ ַא

 .ךיז קעװַא לטעטש םנופ רע ןיא לָאמניײא
 טנייוועג טינ טָאה עמ
 -- .ךיז טקעעג טינ טָאה עמ ןּוא
 --,גניא ַא יו גניא ַא
 ? גראק יז ןּכָאה רימ
 ,גניר ַא --לטייק ןיפ
 ..!גרַאּב ןופ לדנייטש ַא

 ...ךָאנרעד
 ...טרעה עמ ןוא
 טניוטש עמ ןּוא
 ,טרעה עמ ןּוא
 לטעטש סָאד ךיז טגיוו עס
 :רעש ןוא רעמאה טימ
 ווירּבַא טעשטּולָאּפ --,
 -- ,ריּפַאּפ ןגיוּב ַא ףַא,
 -- ,קיּב עלעשרעה,



 יי! ריּביס ןופ טנַאדנעמָאק,
 רעדיוו ןעמ טָאה ךָאנרעד
 :טלייצרעד ןּוא טדערעג
 ,טגָאזעג ןינעל טָאהיס,
 --!טלעפ זנוא טרעדנוה ךאנ זַא
 ,סעקיּב לטרעדנּוה ןייא
 --:קיּב עלעשרעה יו,
 ,קיּפ ןיא רעקסיושרּוּב רעד טלעוו רעד ןעמ טפערט,
 ײ!קילג רעזנּוא טלעוװ רעד ףַא ּפָארַא ןעמ טגנערּב,

 ןַאגעג ןּוא ןַאגעג
 טגיזעג ןּוא
 ,טגייטשעג ןּוא
 ,עװטַארד רעד ןיוש גייפ ַא רעטציא ןּוא
 !גייפ ַא
 לסעּבעלַאּב סיוא ןּוא
 !סיוא -- עלעקנעּב ןוא

 -- ןיוש קירּכַאפ - עכּוקמ ַא -
 !סיורג יד ױזַא
 --!ןענישַאמ עכלעזַא
 ,זיר ַא ןּוא זיר ַא
 ,עװטַארד עשירטקעלע
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 .זיּפש רעשירטקעלע
 -- עקשריה ןּוא
 ,טנעקאּב טנעָאנ ןעמעלא טימ
 טנעה ןענייז קנילפ ןוא
 ןכָאװ ןעגייז גנירג ןּוא
 -- רָאי ןענייז קנילפ ןּוא
 ,טנערּב יז טעּברַא יד
 ,טמַאלפ יז טעּברַא יד
 ,רָאּפ ַא ךָאנ רָאּפ ַא
 --| רָאּפ ַא ךָאנ רָאּפ ַא
 ,רעיוּפ ,רעטעּברַא םעד
 ,רעיוּב םעד
 !דנַאל םעד
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 ץוּב :

 - :לטעטש ַא םענייא ןיא
 ,לטיילק ַא ַאּב טײלק ַא
 -- ,לטערּב ַא ןּוא גנָארד ַא

 ,גנוי ַא ןסקַאװעג טָאה

 ,סעקסיל יװ ןגיוא טימ
 ,סעקסיּפ עכלעזַא טימ

 ! גנולש ָא ןימ ַאזַא טימ

 ? רעכיּב סָאװ ,רעכיּב רעוו

 !רעכיג סעקינערַאװ רָאנ יִּכַא
 ,לייא ןיא סעקשעּפמאּפ ןוא

 -- .לעמ ןּופ סעקשטענרַאװ ןוא
 ,לסיש ַא ךָאנ ?סיש ַא

 .?סיִּב ַא ךָאנ םעדכָאנ

 ,ּפָארַא ךָאנ טגנילש רע רעדייא

 :ּפָאט םֹוצ ןיוש רע טקניוו

 "?ָאד סעּפע ךָאנ -- ,ּפָאּפ ,ּפָאּפ,
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 --,רעּביא םיא טרעק רע ןּוא
 !ּפָאה

 -- ..ןשַאנ ןּוא ןסערפ :ױזַא טָא
 ? ןשַאװ סָאװ ? ןשַאװ רעו
 -- .ןדָאלפ ןֹוא לדָארטש :ױזַא טָא
 ? ןדָאּב סָאװ ? ןדָאּב רעוו

 --?ףייז סָאװ ? רעסַאװ רעוו
 .ףייר ַא יו םורַא םיא טמענ טייקיטיוק סָאד

 -- ןפערט טרָאד ךיז ףרַאד
 ,ןפע ןַא ריט יד ךיז טּוט עס
 ,ןײרַא ךיז טלעטש עס ןּוא
 ,ןייל ןופ טַאלַאכ ַא ןיא
 --:רַאד ןוא ךיוה ױזַא

 .רַאטינַאס רעד
 -- ,רענעמ יײוװצ :םיא רעטנּוא ןוא
 .רענעלק טינ ןטייווצ ןופ רענייא

 רַאטינַאס טגָאז עס ןּוא
 :רעמ טינ ,רעקינײװ טינ
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 רעד ָא טָא
 .גנוי ןפַא טזייוו ןוא

 ,טרעהרעד סָאד טָאה גנוי רעד יו
 ,טרערטעצ גיוא ןייא דלַאּב ךיז טָאה
 -- קינערַאװ רעד ןוא

 ,רעהַא טינ ןיהַא טינ
 ..גנולש ןיא ןקעטש ןּבילּבעג זיא

 :לטיימורט ַא יוװ גניז ַא רַאטינַאס טוט
 !לטעטש ןיא םּוא טייג ערעלאכ יד --,
 ,גנוי ַאזַא
 ,גנּולש ַאזַא,
 ,דורּב ַאזַא,
 -- ץומש ַאזַא
 !ץּוּב םעד ,םיא טמענ

 !ענאוו ןיא םיא טּפעלש
 י!ןענַארק יד ּפָא םיא ףַא טזָאל

 -- ,רענעמ ייווצ יד

 -- ,רענעלק טינ ןטייווצ ןופ רענייא סָאװ
 ,טנעה ןָאטעג ּביױה ַא ןּבָאה
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 ןרעּב יו ןזָאלּנעגנָא ךיז
 :טנעוו ַאּכ ןקור ךיז ןעמונעג
 - ןרלװ ךיז טצװ גנוי רעד טנײמעג

 --!סָאװ ךעסייוו
 ,זָאנ רעד טימ ןָאטעג ערָאמש ַא רָאנ טָאה ץוּב
 --:טעיַאטרַאפ ךיז
 ...טעיאקרעד קינערַאװ םעד קיאור ץנאג ןוא

 -- ,רענעמ יײווצ יד ןּבָאה ליײוורעד
 -- ,רענעלק טינ ןטייווצ ןּופ רענייא סָאװ
 ,ןקָאל יד רעכָאּב םעד ןעמעקעצ ןעמּונעג
 -- ,ןקָאז יד טימ ךיש יד ןָאטסיוא ןּוא
 --? ןקָאז סָאװ ? ןקָאז רעו

 .סיפ יד ןיא ןקַאּבעגנײא
 !סינ ַא ךָאנ, סינ ַא --!טקעמש יוא ,טקעמש עס ןוא

 -- ,רענעמ יד רעירפ
 --,רענעלק טינ ןטייווצ ןּופ רענייא סָאװ
 :רַאטינַאס רעד ןײלַא דלַאּב ןוא
 !טרַאּפשעצ םיא ליומ סָאד ,סינ ַא ןּוא סינ ַא
 ...ענַאװ ןיא םיא טפרַאװ --!ושטּפעה --"
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 . ּוטשּפעה ...םיא טפרַאװ ןקָאז יד טימ,
 ...ןענַארק יד ,ּוטשּפעה ,ףיוא טנפע,
 י...!וה - וה --ּושטּפעה,

 ןרַאּפש ןעמּונעג ןענארק יד ןּבָאה
 -- .טערַאּפעצ םיא ןוא ,גנּוי ןפא ,גנוי ןיא
 ,ןצארק ןָאטעג םענ ַא ךיז רע טָאה
 ,ןצַאט יו רעסַאװ סָאד ןקשעלּפ
 ,ןעמורּב ןוא ןּפמירש
 .ןקָאל יד ןּבייר ןוא סיפ טימ ןגירד
 :ליטש -- ,םיצולּפ

 ןעמיוושעגפיורַא ןענעז עס
 ! ןקָאז עטרַאדרַאפ יײווצ

 -- טכַאוּכעגסױרַא ענאוו ןופ םיא טָאה עמ זַא
 .טכַאלעצ סעכַאנ רַאפ ךיז רע טָאה
 -- ,טנעקרעד טינ ןײלַא ךיז טָאה רע
 ,קנַאּב ַא ףַא טצעזעג ךיז
 ,טנעה יד רַאטינַאס םעד טקערטשעגסיוא ןוא

 י!קנַאד ַא,
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 -- רענעמ יד וצ ךָאנרעד
 --:רענעלק טינ ןטייווצ ןופ רענייא סָאװ

 טציא
 ךיו טסולג

 ןעמענ סעּפע
 י!ליומ ןיא
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 ָאקטיווק .5

 וװעטנָאי

 ןעילפ ןענַאלּפָארע
 !ןסיורד ןכיוה ןיא
 ןעמ טריפ ךעלרעדניק
 !עסיורג ןיא סָאטװַא ןיא

 ןעײג ערעדנַא
 .גנַאג רעייז דרע'רד ףא

 ,ןענָאפ
 ,ןטַאקַאלּפ

 .גנַאזעג ןוא שיור

 ,טגָאז ,ךעלרעדניק , --
 ײ,,? ןייז ריא טליוו סָאװ

 :רעדניק יד ןעעז
 -- .ןענַאּפש ןעניירַאפ

 :רעדניק יד ןגָאז
 --ןענַאד ןופ ,יד יו, --
 יו ןייז רימ ןליוו רעטעּברַא
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 ,דלַאּב יז ןעעזרעד
 --ןענַאּפש רעײמרַא

 : סיוא ייז ןעיירש
 --,ןענַאד ןופ ,יד יו, --
 ײָו ןייז רימ ןליוו רעײמרַא

 ןעעזרעד יז דלַאּב ןוא
 --ןענַאלּפָארע ןעילפ עס

 :סיוא ייז ןעיירש
 --ןענַאד ןופ ,יד יװ,, --
 יו ןייז רימ ןליוו ןענַאלּפָאר

 ,ןטיימורט ,ןענָאפ
 ,ןייש ןוא ןטָאש

 ,ןעעז ַײז סָאװ ץלַא
 יו ןייז ייז ןליוו
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 רָאי קיכעלייק ַא

 (רעדיל - רוטַאנ ןּוא רעדיל)

 .ישטיווצ - ישטיווצ
 . רָאי - ירפ
 . ןּבלַאװש
 עלעקשטיר סָאד
 עינָאלָאק - רעמּוז
 .טייצ עזָאלנגער
 ןגער ןראפ
 ןגער ןכָאנ
 . ןָאמ
 ךעלעדניה
 טייצ - שערד
 .יַאמ
 . רעמּוז
 ןטרָאג ןיא
 . לכייט םַאּב
 לּפענ
 . ףרָאד ןוא טָאטש
 . ץיה - רעמּוז
 רעמוז ףָאס
 גָאט - ןעיסָא רעטשרע
 . .ירפ ץנַאג
 ענומָאק

 טלַאהניא

 טייז
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 ר . ןעיסָא
 . טָאטשרַאפ ןוא יַאװמַארט
 . דָאּב ןיא
 . ןרענָאיּפ
 זיומ ןוא ץַאק

 .םעלָאכ
 ײמרַא עטיור
 .יַאװמַארט
 גילפ יד
 זָאלטעּברַא

 ןטרָאג - ָאֶאז ןיא
 רעריקּורּב
 . עקליוש ןוא לרַא
 .1905 רָאי סָאד
 . לכיש ןייא ןיא
 ךעלעּביײט - יינש

 . דניק - רעקפעה
 ןכַארּפש

 .ןעמָאנ רעטסנעש
 גנילירפ
 .יַאמ

 גניר ןּוא גניר

 (ןליּפש)

 .קירטעּפ ןוא םַאיל
 . ןגער א טייג ָא טָא
 . סעקשטיר
 .דמַאז ןופ
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 טייז
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 .ךעלעסינ
 . . קצט-קיט

 ןרָאפ ןפעש

 עלעגייווצ ,עדיוה
 . ויטקעלַאק ַא
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 ךעלעפייפ
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 . יינש ןפַא
 .דלַאװ םעד יינש

 לטילש ןטימ
 .שטילג ןפַא

 .ליּפש - ןעיינש

 ַאמ ןּוא ימ

 (ןעגנולייצרעד ןוא ןעמעָאּפ)

 .ןענײרַאּפָארּפ ןּופ זיוה
 א . םָאקנַאס
 לדנעוואק סָאד
 רעדעס
 .יַאהּוּב רעד
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 עמַאמ ריא ןוא אטעי עניילק
 . . עלעצעק סָאד
 . קריצ ןיא עכַאּפשימ רעד טימ
 .לדָאה עמומ ןיימ
 .קַאּבַאק ריא טימ קַאלש עּבַאּב
 .שינק רעסיורג רעד
 טרעװ טינ עקשערטעּפ ןייק
 ןעוועג זיא לָאמַא
 רעריפרעסַאװ רעד ץיא
 לקושז סָאד
 . רעטעפ - לגיופ
 עלעגניא עשישטייד סָאד יצירפ
 . ןָאקלַאּב - רעסייק ןפא טכענקּביל לרַאק

 קישטרעּב
 . רעשַאנ למעל
 קיּב עקשריה
 ץּוּב
 . װעטנָאי

 טייז
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171 
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194 . 
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203 . 

216 . 
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241 
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 :ןרעלעפ יד טכערוצ ךַאמ

 : ןייז ףרַאד : טייטש : ערוש ; טייז

 טעּפעהעג טעּפיהעג 144 3
 סעכערוגנאק סכערוגנאק 19 14
 ןסיורג סיורג 2 159
 ןייז רעמיוּב ,ייז רעמיוּב 13 183
 טסָארפ םעד טסָארפ רעד 12 184







  ןסמו/621 - לאצרט:אמ
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 ןּפא זיא קעטאילּביּב סקלאפ יד
 קיטנוז ,.ווא 10 זיב 9 ןופ ךאלגעט
 זיִב 2 ןופ ןוא ירּפ 12 זיב 10 ןופ

 -סיורא ןעמ ןעק רעכיּב .טנווא 0

 םיתּבש רעסיוא גאט ןדעי ןעמענ
 .םיבוט םימי ןוא

 ןּבעגעגכיורא ןענעק םייהא רעכיּב
 א ףיוא רעדילגטימ וצ זיולּב ןרעוו
 .טכנעס 50 ןופ טיזָאּפער

 זיױלַּב ןבעגעגסיורא טרעוו ךוּב א
 רעזעל רעד ןעװ ;ןכאוו 2 ףױא
 טקירנעעג טשינ ךוּב םעד טאה
 .גנורעגנעלראפ א ןטעּב רע זומ

 ,טרעװ ףארטש גָאט א טנעס ןייא
 רעמ ךוּב א ןטלאה ראפ טנכערעג
 7 .ןכאוו 2 יו

 טייצ ןיא רעכיּב ערעייא טייב
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